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Նոր ուսումնական տարի. մեկնարկ
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Կրթություն

ԵՊԲՀ-ն  ըն դու նեց ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե րին

Գի տե լիք նե րի և  գործ նա կան հմտութ յուն նե րի կար ևո րութ յու նը բժշկի հա մար

Ա ռա ջա դի մութ յա նը զու գա հեռ՝ կար ևոր վե ցին մարդ կա յին հատ կա նիշ նե րը և  ազն վութ յու նը

Գի տա կան խորհր դի նիս տը նշա նա վոր վեց շրջա նա վարտ նե րի երդ ման ա րա րո ղութ յամբ

Ռեկ տո րա տի նիստ՝ հա գե ցած օ րա կար գով

Դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի ա ռա ջին կուր սե ցի նե րին ըն դու նե ցին ա կա դե մի կոս
 Է միլ  Գաբ րիել յա նի լսա րա նում

Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տետն ու նի 15 ա ռա ջին կուր սե ցի

Ու սում ա կան գոր ծըն թա ցը ԵՊԲՀ քո լե ջում

Դի մա վո րե ցին սե փա կան ու ժե րը գնա հա տե լու ձգտու մով՝ բուժ հաս տա տութ յուն նե րի
 կա ռա վա րիչ նե րի 5-րդ  սերն դին 

ԵՊԲՀ հե տա զո տութ յուն նե րի նախ նա կան արդ յունք նե րը՝ պայ մա նա վոր ված COVID-19-ով

«Covid-19 և  հա կա ման րէա յին կա յու նութ յուն» թե մա յով 
գի տա գործ նա կան հա մա ժո ղով

Գի տա հե տա զո տա կան մի ջազ գա յին դա սըն թաց՝ հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցում

Ար հես տա կան բա նա կա նութ յան գոր ծի քը կկի րառ վի բժշկա կան կրթութ յան մեջ

ԵՊԲՀ-ն  այս տա րի ու նի 85 հնդիկ շրջա նա վարտ

Հե ղի նա կա վոր ման կա բույժ  Լոու րենս  Ֆոլկ նե րը ԵՊԲՀ այ ցե լու պրո ֆե սոր է

Վե րա պատ րաս տում Եվ րո պա յում

Հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ նե րը բա րե հա ջող վի րա հա տել են ծանր ա րատ ու նե ցող 
ե րե խա յին

Հազ վա դեպ հան դի պող վի րա հա տութ յուն 

Շրջանավարտներ

Կլինիկական
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Լրատվական գործունեություն իրականացնող՝  
«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ։

Թերթը գրանցված է ՀՀ արդարադատության նախարարությունում։ Գրանցման վկայական՝ N03Ա990254։
Տպագրվում է «ՄՈԱ» ՍՊԸ տպագրատանը։

Հասցեն՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2։ Հեռ.՝ (010) 301 000 (Ներքին՝ 2-46, 2-47)։ E-mail: apagabzhishk@ysmu.am
Ծավալը՝ 56 էջ։ Տպաքանակը՝ 300 օրինակ։ Անվճար։

Քն նարկ վեց բժշկա կան նոր ծրագ րե րի ներդր ման հնա րա վո րութ յու նը

Անհ րա ժեշտ է կար եվո րել սե փա կան հե տաքրք րութ յուն նե րը

Սի րիա հայ ա պա գա մաշ կա բանն իր աշ խա տան քը միայն  Հա յաս տա նում է պատ կե րաց նում

 Կար գա պա հութ յունն ու ճշտա պա հութ յունն ա ռաջ նա հեր թութ յուն են

Հն դիկ շրջա նա վար տը ո րո շել է ճա նա պար հոր դել  Հա յաս տա նով մեկ

Հա րութ յուն  Թի լիք յան

Պա րույր  Հա կոբ յան

Ա րամ Ս տե փան յան

 Կա րի նե  Բա րո յա նի հա ջո ղութ յան բա նաձեվն աշ խա տանքն ու ու սա նո ղին սի րե լու մեջ է

Բժշ կա գի տութ յու նը պա հան ջում է պատ րաստ լի նել մար տահ րա վեր նե րին. 
ԵՊԲՀ այ ցե լու պրո ֆե սոր
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Նյութերի հեղինակներ՝Տաթևիկ Գրիգորյան, Մարգարիտա Մխիթարյան, 
Տաթևիկ Ղազարյան, Արփինե Թովմասյան

Հարցազրույց

ԵՊԲՀ հյուրեր

Մերօրյա հերոսներ Անմահացած

Սպիտակ բանակի մարտիկները



Ձ ևա վոր ված ա վան դույ թի հա մա ձայն` յու րա քանչ  յուր տա րի կրթութ յան ո լոր տի  
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը միմ յանց շնոր հա վո րում են ու սում  նա կան տար վա մեկ նար կի առ թիվ:  

 Նա խորդ մեկ ու կես տար վա ըն թաց քում՝ կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կով 
պայ մա նա վոր ված, հե ռա վար և  հիբ րի դա յին ե ղա նա կով ու սում  նա կան գոր ծըն թա ցի  

կազ մա կերպ ման պայ ման նե րում, ան շուշտ, այս տա րի  Գի տե լի քի և դպ րութ յան օրն  
ու րա խութ յան, լու սա վոր ա պա գա յի օր էր: 

Չ նա յած նա խորդ տար վա դժվա րութ յուն նե րին՝ վստահ եմ, որ այս ու սում  նա կան  
տա րում առ կա ձևա չա փով բժշկա կան կրթութ յուն ստա նա լիս ա ռա վել խստա պա հանջ կլի նեք 

մաս նա գի տա կան կրթութ յուն ստա նա լու ձեր ի րա վուն քի հան դեպ, քա նի որ բժշկի  
մաս նա գի տա կան կա յաց ման ըն թաց քում գի տե լիք նե րի, գործ նա կան հմտութ յուն նե րի 

առ կա յութ յունն ա ռա վել քան կար ևոր է:
 Մ ենք՝ կրթութ յան, բժշկա գի տութ յան ո լոր տի պա տաս խա նա տու ներս, ջանք չենք խնա յե լու, 

որ պես զի բժիշկ նե րի 100-ամ յա դարբ նո ցում կրթութ յունն ի րա կա նաց վի մի ջազ գա յին 
 չա փա նիշ նե րին հա մա հունչ, կրթօ ջա խում պահ պան վող դա րա վոր ա վան դույթ նե րին  

հա մա պա տաս խան:
 Սի րե լի ա պա գա բժիշկ ներ, սո վո րող ներ, մաղ  թում եմ ձեզ մեծ հա ջո ղութ յուն ներ, ե ռանդ,  

որ պես զի ու սում  նա ռութ յան հենց սկզբից դառ նաք մեր նա խան շած բազ մա թիվ ծրագ րե րի  
ան մի ջա կան մաս նա կի ցը:

 
Ար մեն  Մու րադ յան

ԵՊԲՀ ռեկ տոր

Գի տե լիք նե րի և  գործ նա կան 
հմտութ յուն նե րի կար ևո րութ յու նը բժշկի հա մար
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Մ խի թար  Հե րա ցու ան-
վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նը դի մա վո րեց 
ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա-
կուլ տետ ըն դուն ված ա ռա-
ջին կուր սի 512 ու սա նո ղի:

Կո րո նա վի րու սա յին հա-
մա ճա րա կով պայ մա նա-
վոր ված՝ պահ պա նե լով 
հա կա հա մա ճա րա կա յին 
կա նոն նե րը, ա ռա ջին կուր-
սե ցի նե րի հետ հան դի պում-
նե րը հա մալ սա րա նում անց-
կաց վե ցին փոքր խմբե րով:

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ-
տե տի դե կան  Կա րի նե  Բա րո յա նը՝ 
շնոր հա վո րե լով ա պա գա բժիշկ նե րի 
մուտ քը, ընդգ ծեց, որ ու սա նող նե րը 
գտնվում են 100-ամ յա պատ մութ-
յուն ու նե ցող բու հում, ո րը կրթել և 
 դե պի կյանք է ու ղար կել բարձ րո րակ 
և  բարձ րա կարգ մաս նա գետ նե րի, 
ո րոնք այ սօր սփռված են աշ խար-
հով մեկ: « Դուք պետք է դառ նաք 
նրանց ար ժա նի փո խա րի նող նե-
րը»,-նշեց նա՝ հա վե լե լով, որ մի քա-
նի տա րի անց նրանց սպաս վում են 
բազ մա թիվ ի րա վի ճակ ներ, երբ պա-
տաս խան են տա լու ի րենց բու ժու մը 
այ սօր վա ու սա նո ղին վստա հած հի-
վանդ նե րի հա մար:

 Կա րի նե  Բա րո յանն ա պա գա 
բժիշկ նե րին հոր դո րեց լավ սո վո րել, 
քա նի որ գի տե լիքն ուժ է, լավ մաս-
նա գետ դառ նա լու գլխա վոր գրա-
վա կա նը: «Բժշ կի հա մար ա մե նա-
փոքր գի տե լի քը ևս  շատ կար ևոր է: 
 Պետք է սո վո րել ա ռա ջին օ րից մինչև 

վեր ջին օ րը:  Գի տե լի քի հիմ քի վրա 
պետք է կա ռու ցել մաս նա գի տա նա-
լու վեր նա շեն քը»,-ա սաց դե կա նը՝ 
հի շեց նե լով, որ բժշկա կան բու հի ու-
սա նո ղը ոչ մի տաե ղից և  ոչ մի բա-
նից ու շա նա լու ի րա վունք չու նի:

 Ներ կա յաց նե լով բժշկա կան բուhի 
սո վո րող նե րի ի րա վունք ներն ու 
պար տա կա նութ յուն նե րը՝ ընդ հա-
նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի դե-
կա նը շեշ տեց, որ ու սա նող նե րը 
պետք է լի նեն ոչ միայն ի րա վունք նե-

րի, այլ նաև պար տա կա նութ յուն նե-
րի տե րը: « Ձե զա նից պա հանջ վում 
է կար գա պա հութ յուն և ճշ տա պա-
հութ յուն, իսկ ձեզ վե րա բե րող բո լոր 
խնդիր նե րը լուծ վում են դե կա նա-
տում»,-տե ղե կաց րեց ֆա կուլ տե տի 
ղե կա վա րը:  Նա հա վե լեց նաև, որ 
կա մա վո րութ յու նը պետք է լի նի ու-
սա նող նե րի ա ռաջ նա հերթ խնդի-
րը: « Պետք է կա րո ղա նաք կա-
մա վոր ներ լի նել, քա նի որ ար դեն 
կա մա վո րագր վել եք՝ ընտ րե լով 

մաս նա գի տութ յուն, ո րը կոչ ված է 
օգ նել մարդ կանց ա ռող ջա նալ:  Մեր 
սպի տակ բա նա կը մի ամ բողջ տա-
րի պայ քա րել է եր կու ճա կա տում՝ 
կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կի 
և  պա տե րազ մի ժա մա նակ:  Մենք 
ա պա ցու ցե ցինք, որ շատ ու ժեղ ենք: 
Ա ռա ջի նից մինչև վե ցե րորդ կուր սի 
ու սա նո ղը, ինչ պես նաև կլի նի կա կան 
օր դի նա տոր նե րը ե ղել են մար տի 
դաշ տում, հի վան դա նոց նե րում:  Դուք 
ևս  պետք է պատ վով կրեք Մ խի-
թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու սա նող 
լի նե լու բարձր կո չու մը»,- փաս տեց 
 Կա րի նե  Բա րո յա նը՝ տե ղե կաց նե-
լով, որ բժշկա կան բուհն ա վար տած 
ու սա նող նե րը  Հի պոկ րա տի եր դում 
են տա լիս « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ-
սա րա նա կան հի վան դա նո ցի բա-
կում՝ որ պես խորհր դա նիշ 100-ամ յա 
պատ մութ յուն ու նե ցող բժիշկ նե րի 
դարբ նո ցի:

Անդ րա դառ նա լով հա կա հա մա ճա-
րա կա յին կա նոն նե րին՝ նշվեց, որ 

դրանք բու հում խիստ են, դի-
մակ նե րի առ կա յութ յու նը՝ պար-
տա դիր:

Հի շեց նենք, որ 2021-22 ու-
սում ա կան տա րում Եր ևա նի 
Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե-
տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րան է դի մել 1009 դի մորդ, ո րից 
ըն դուն վել է 763-ը: Ընդ հա նուր 
բժշկութ յան ֆա կուլ տե տում կսո-
վո րեն նրան ցից 512-ը:

ԵՊԲՀ-ՆԸՆԴՈՒՆԵՑԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ

Նոր ուսումնական տարի 
մեկնարկ



Ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե-
տի դե կան, թե րապև տիկ ստո մա-
տո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ  Լա զար 

Ե սա յա նը ֆա կուլ տետ ըն դուն ված 
շուրջ 150 ա պա գա ստո մա տո լո գի 
ներ կա յա ցավ նախ որ պես ըն կեր և 
 բա րե կամ, ո րը նշեց, որ պատ րաստ 
է լսել և քն նար կել ու սում ա կան 
գոր ծըն թա ցում ծա գած յու րա քանչ-
յուր խնդիր:

Պ րո  ֆե սո  րա դա սա խո սա կան 
կազ մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս-
նակ ցութ յամբ հրա վիր ված ա ռա ջին 
կուր սե ցի նե րի հետ հան դի պու մը 
մեկ նար կեց մեկ րո պե լռութ յամբ՝ 
հար գե լով բժշկա կան բու հի այն սո-
վո րող նե րի հի շա տա կը, ո րոնք ան-
մա հա ցան Ար ցախ յան վեր ջին պա-
տե րազ մում:

 « Դուք ընտ րել եք մի մաս նա գի-
տութ յուն, որն ան մի ջա կան կապ 

ու նի մար դու ա ռող-
ջութ յան հետ: Բժշ-
կին, ստո մա տո լո գին 
այ ցե լե լուց որ ևէ մե-
կը չի կա րող խու սա-
փել»,-շնոր հա վո րե լով 
 Գի տե լի քի օր վա և 
ԵՊԲՀ-ում գտնվե լու 
ա ռա ջին օր վա ա ռի-
թով՝ ընդգ ծեց ֆա-
կուլ տե տի ղե կա վա րը՝ 
հա վե լե լով, որ մաս-
նա գի տա կան գի տե-
լիք նե րին, ա ռա ջա դի-
մութ յա նը զու գա հեռ՝ 
կար ևո րում է սո վո-

րող նե րի մարդ կա յին հատ կա նիշ նե-
րը, ազն վութ յու նը:

 Լա զար Ե սա յա նը շեշ տեց, որ ըն-
կեր նե րի և  դա սա խոս նե րի հան դեպ 
հար գան քի մթնո լոր տի ձևա վո րու մը 
ևս  ա ռաջ նա յին պա հանջ է:

 Պ րո ֆե սո րը հոր դո րեց ա ռա ջին 
կուր սե ցի նե րին կրթվել որ պես հե-
րոս ներ, ո րոնք միայն 
ռազ մա ճա կա տում չեն 
աա ռա ջա տար, այլ յու-
րա քանչ յուրն իր ո լոր-
տում, քա նի որ հայ-
րե նի քում ստեղ ծե լը, 
ա րա րե լը մար դու լա-
վա գույն դրսևո րում ե-
րից է:

Հան դիպ ման ըն թաց-
քում անդ րա դարձ կա-
տար վեց կազ մա կերպ-

չա կան, կար գա պա հա կան մի շարք 
հար ցե րի, ու սա նող նե րի ի րա վունք-
նե րին և  պար տա կա նութ յուն նե րին:

Որ պես ֆա կուլ տե տի ու սում ա-
կան լա վա գույն հա ջո ղութ յուն՝ ստո-
մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի դե-
կա նը նա խան շեց դուրս մա ցած 
ու սա նող նե րի թի վը նվա զա գույ նի 
հասց նե լը կամ առ հա սա րակ չլի նե-
լը:

 Նա ա պա գա ստո մա տո լոգ նե րին 
հա մա ռոտ ներ կա յաց րեց բժշկա կան 
100-ամ յա բու հը, ո րը թանկ է իր յու-
րա քանչ յուր շրջա նա վար տի հա մար:

Եվս մեկ ան գամ կար ևոր վեց հա-
կա հա մա ճա րա կա յին կա նոն նե րի 
պահ պա նու մը:

Ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի 

հետ հա մա տեղ ձևա վոր ված ա վան-
դույ թի հա մա ձայն ֆա կուլ տե տում 
կկազ մա կերպ վեն նաև ճա նա չո ղա-
կան այ ցեր դե պի  Հա յաս տա նի տե-
սար ժան վայ րեր:

ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆԸԶՈՒԳԱՀԵՌ՝

ԿԱՐԵՎՈՐՎԵՑԻՆՄԱՐԴԿԱՅԻՆՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ

ԵՎԱԶՆՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
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Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան-
վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի դե ղա գի տա կան ֆա կուլ-
տե տի դե կան  Բագ րատ Ե նոք յա նը 
հան դի պեց ա ռա ջին կուր սի ու սա-
նող նե րին:  Հան դի պում երն անց-
կաց վե ցին եր կու փու լով՝ հաշ վի 
առ նե լով կո րո նա վի րու սա յին հա-
մա ճա րա կը, ինչ պես նաև՝ խստո րեն 
պահ պա նե լով հա կա հա մա ճա րա-
կա յին կա նոն նե րը:

Ող ջու նե լով ա պա գա դե ղա գետ-
նե րի մուտ քը բժշկա կան մայր բուհ՝ 
 Բագ րատ Ե նոք յա նը շեշ տեց մաս-
նա գի տութ յան ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րի և  կար ևո րութ յան մա սին, 
նշե լով.- « Սի րե լի ու սա նող ներ, շնոր-

հա վո րում եմ ձեզ՝ ըն դու նե լութ յան 
բարդ ար գել քը հաղ թա հա րե լու և 
ԵՊԲՀ ու սա նող դառ նա լու ա ռի թով: 
 Գի տեմ, որ հեշ տութ յամբ չեք ան-

ցել այդ ճա նա պար հը, ու-
րեմ ար ժա նի եք այս տեղ 
գտնվե լուն:  Ցան կա նում 
եմ, որ ձեր աշ խա տան-
քը շա րու նա կի արդ յունք 
տալ և  խորհր դան շա կան 
է նաև այն, որ ու սա նող նե-
րի ա ռա ջին մուտքն անց-
նում է այն լսա րա նում, ո րը 
կրում է ճա նաչ ված դե ղա-
բան, բժիշկ, ա կա դե մի կոս 
Է միլ  Գաբ րիել յա նի ա նու-
նը:

 Բագ րատ Ե նոք յա նը 
ներ կա յաց րեց ու սում ա-
կան գոր ծըն թա ցին վե րա բե րող 
մի շարք հար ցեր, անդ րա դար ձավ 

ու սա նող նե րի ի րա վունք նե րին ու 
պար տա կա նութ յուն նե րին:

 Ն րա խոս քով՝ դե ղա գե տի մաս-
նա գի տութ յու նը լայն դռներ կա րող 

է բա ցել ա պա գա դե ղա-
գետ նե րի առջև, սա կայն դա 
կախ ված է նրանց գի տե լիք-
նե րի պա շա րից, լավ մաս-
նա գետ դառ նա լու ձգտում-
նե րից:

« Գոր ծու նեութ յան շատ 
լավ աս պա րեզ կա:  Դուք 
ա մեն տեղ մրցե լու եք մեկ 
այլ մաս նա գե տի հետ, օ րի-
նակ գոր ծա րա նում աշ-

խա տե լու ժա մա նակ հա ճախ ձեր 
մրցա կի ցը կա րող է լի նել քի մի կո-
սը, բժշկա կան հաս տա տութ յու նում՝ 

բժիշ կը, և  այս պես շա րու նակ:  Սա 
նշա նա կում է, որ գնա հատ վե լու 
է ոչ թե թուղ թը՝ դիպ լո մը, այլ ձեր 
կրթութ յան ո րա կը: Ա վար տե լուց 
կա րող եք զբաղ վել և՛ գի տա կան, 
և՛ կրթա կան, և՛ մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նեութ յամբ, կա րող եք դա սա-
վան դել ու սում ա կան հաս տա տութ-
յուն նե րում»,-ընդգ ծեց դե կա նը:

Ն շենք, որ 2021-22 ու սում ա կան 
տա րում Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի դե ղա գի տա կան ֆա-
կուլ տետ է ըն դուն վել 90 ու սա նող:

ԴԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻԱՌԱՋԻՆ

ԿՈՒՐՍԵՑԻՆԵՐԻՆԸՆԴՈՒՆԵՑԻՆԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ

ԷՄԻԼԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆԻԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

Նոր ուսումնական տարի 
մեկնարկ



ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տետ ըն դուն ված 15 ա ռա ջին կուր սի ու սա նող, որ պես ա պա գա ռազ մա կան 
բժիշկ, մեկ նար կեց բժշկա կան կրթութ յու նը:

 Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի պետ  Վար դան  Ծա տուր յա նը՝ ող ջու նե լով կուր սանտ նե րին, ա սաց. « Պա տիվ և 
 պար տա կա նութ յուն է բժշկա կան բու հի սո վո րող լի նե լը:  Լավ սո վո րե լու պա րա գա յում ձեզ սպաս վում է մաս նա-
գի տա կան փայ լուն ա պա գա, ե թե ու սում ա կան գոր ծըն թա ցում կար ևո րեք բարձր ա ռա ջա դի մութ յունն ու կար գա-
պա հութ յու նը»:

 Վար դան  Ծա տուր յա նի խոս քով՝ ֆա կուլ տե տի ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րից է կրթա կան բարձր ո րակ ա պա հո-
վե լը՝  Հա յոց բա նա կի հա մար մրցու նակ ա պա գա ռազ մա կան բժիշկ ներ կրթե լու նպա տա կով: « Դուք այ սօր մեկ-
դար յա պատ մութ յուն ու նե ցող բու հի ու սա նող ներն եք և  պետք է աչ քի ընկ նեք ձեր կար գա պա հութ յամբ, բարձր 
ա ռա ջա դի մութ յամբ՝ օ րի նակ ծա ռա յե լով բո լո րին»,-ա սաց ֆա կուլ տե տի պե տը՝ հի շեց նե լով, որ բժշկա կան բու հի 
շրջա նա վարտ ներն ի րենց մաս նա գի տա կան բարձր ո րակ նե րով աչ քի են ընկ նում ոչ միայն  Հա յաս տա նում, այլև 
մեր երկ րի սահ ման նե րից դուրս:

ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆՈՒՆԻ15
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 Մեկ նար կեց ու սում ա կան գոր ծըն թա ցը նաև Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նի կազ մում գոր ծող քո լե ջում։

Շ նոր հա վո րե լով ու սա նող նե րին մի ջին մաս նա գի տա կան կրթութ յուն ի րա կա նաց նող հաս տա տութ յուն ըն դուն-
վե լու կա պակ ցութ յամբ՝ քո լե ջի տնօ րեն Ա լեք սան  Հով հան նիս յանն ընդգ ծեց, որ բժշկա կան բու հը մեծ ըն տա նիք է, 
իսկ ի րենք այդ ըն տա նի քի մի մասն են։

«Ի սրտե ցան կա նում եմ, որ բո լորդ ձեր նշա նա կա լի ա վանդն ու նե նաք բժշկա գի տութ յան բնա գա վա ռում։  Հու սով 
եմ՝ ձեր ու սում ա ռութ յու նը Alma Mater-ի տա նի քի ներ քո կանց նի արդ յու նա վետ, իսկ ա ռա ջա ցած խնդիր ներն ու 
դժվա րութ յուն նե րը հեշտ լու ծե լի կլի նեն», - նշեց Ա լեք սան  Հով հան նիս յա նը։  Նա ու սա նող նե րին ծա նո թաց րեց քո-
լե ջի գոր ծու նեութ յա նը, սո վո րող նե րի ի րա վունք նե րին և  պար տա կա նութ յուն նե րին։

Տ նօ րե նը հա տուկ շեշ տեց, որ բժշկութ յու նը են թադ րում է կար գա պա հութ յուն և  դի մաց կու նութ յուն։ Իսկ կար-
գա պա հութ յամբ և  բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ աչ քի ըն կած ու սա նող նե րին հնա րա վո րութ յուն կըն ձեռ վի այ ցե լել 
ԵՊԲՀ հի վան դա նոց ներ՝ գործ նա կա նում ծա նո թա նա լու ա տամ ա բու ժութ յան վի րա բու ժա կան հմտութ յուն նե րին։

 Հան դիպ ման ա վար տին ու սա նող նե րը և ծ նող ներն ուղ ղե ցին ի րենց հու զող հար ցե րը։
Ն շենք, որ ԵՊԲՀ քո լեջ են ըն դուն վել 9-րդ և 12-րդ  դա սա րան ներն ա վար տած ա շա կերտ նե րը՝ ա ռանց տա րի քա-

յին սահ մա նա փակ ման: 
 Հե տա գա յում քո լե ջի շրջա նա վարտ նե րը ստա նում են մի ջին բժշկա կան մաս նա գե տի՝ պե տա կան նմու շի դիպ լոմ՝ 

աշ խա տան քի ի րա վունք ու նե նա լով և՛ հան րա պե տութ յու նում, և՛ ար տերկ րի բուժ հիմ արկ նե րում։
ԵՊԲՀ քո լե ջում դա սա վան դում են Եր ևա նի Մ.  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի լա վա-

գույն դա սա խոս նե րը:  Դա սըն թաց ներն անց կաց վում են բժշկա կան հա մալ սա րա նի ամ բիոն նե րում և կ լի նի կա նե-
րում:

 Նոր ու սում ա կան տա րում ԵՊԲՀ քո լեջն ընդ լայ-
նել է մի ջին մաս նա գի տա կան կրթութ յուն ի րա կա-
նաց նե լու շրջա նա կը․ ար դեն իսկ դա սա վանդ վող 
քույ րա կան գործ, բու ժա կան գործ, լա բո րա տոր 
ախ տո րո շում, ա տամ ա տեխ նի կա կան գործ և 
 դե ղա գոր ծութ յուն մաս նա գի տութ յուն նե րին ա վե լա-
ցել է պրո թե զիստ-օր թե զիստ-տեխ նի կի մաս նա գի-
տութ յու նը։

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ
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Ու սում ա կան տար վա ա ռա ջին շա բաթ վա ըն-
թաց քում սո վո րող նե րի հետ հան դի պում ե րը եզ-
րա փակ վե ցին հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե-
տում: ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը հան դի պեց 
« Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վա րում» մա գիստ րո-
սա կան կրթա կան ծրագ րի այս տար վա մաս նա կից նե-
րին և  դա սա խոս նե րին:

 Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի ղե կա վար նե րի, բժիշկ-
նե րի և  ա ռող ջա պա հա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
աշ խա տա կից նե րի հա մար ի րա կա նաց վող մեկ տա րի 
տևո ղութ յամբ դա սըն թա ցը բժշկա կան բու հում կազ մա-
կերպ վում է 5-րդ  ան գամ:

« Կա ռա վա րիչ նե րի հին գե րորդ սե րուն դը կհա մալ րի 
ոչ միայն ա ռող ջա պա հա կան պե տա կան հա մա կար գը, 
այլև մաս նա վոր հատ վա ծը», -ընդգ ծեց ԵՊԲՀ ռեկ տո-
րը՝ հա վե լե լով, որ ծրագ րին տար բեր տա րի նե րի ըն-
թաց քում մաս նակ ցած շրջա նա վարտ նե րը հա ջող ված 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յուն են ծա վա լում:

Ար մեն  Մու րադ յա նը շեշ տեց, որ մեր օ րե րում կա ռա-
վա րիչ նե րից, արդ յու նա վետ կա ռա վա րու մից շատ բան 
է կախ ված:

 Նա հե տաքր քիր օ րի նակ բե րեց ծրագ րի մաս նա կից-
նե րի հա մար՝ նշե լով, որ ինչ պես ե րաժշ տար վես տում՝ 
նվա գա խում բը կա րող է բաղ կա ցած լի նել տա ղան դա-
վոր ե րա ժիշտ նե րից, բայց միայն հե ղի նա կա վոր, հմուտ 
դի րի ժո րի, գե ղար վես տա կան ղե կա վա րի առ կա յութ յան 
պա րա գա յում է հնա րա վոր ստա նալ հան դի սա կա նին 
հու զող, ոգ ևո րող դա սա կան ստեղ ծա գոր ծութ յուն:

Ն րա գնա հատ մամբ՝ ծրագ րին մաս նակ ցե լով՝ տար-
բեր ո լորտ նե րում ար դեն կա յա ցած մաս նա գետ նե րը 
ո րա կա պես այլ պատ կե րա ցում կու նե նան ի րենց հնա-
րա վո րութ յուն նե րի մա սին: Ար մեն  Մու րադ յա նը հոր դո-

րեց հա վա տալ սե փա կան հնա րա վո րութ յուն նե րին և 
 ձեռք բեր ված գի տե լիք ներն ու փոր ձը հե տա գա յում ծա-
ռա յեց նել հան րութ յա նը:

ԵՊԲՀ ռեկ տո րը հա մա ռոտ ներ կա յաց րեց նաև հա-
մալ սա րա նի պատ մութ յու նը՝ շեշ տե լով, որ բուհն ար դեն 
մեկ դար է ա պա հո վում է մեր ժո ղովր դի ա ռող ջութ յու նը, 
այս տեղ թրծված բժիշկ նե րի շնոր հիվ փրկվել և փրկ-
վում են հա զա րա վոր կյան քեր:

Ծ րագ րի այս ու սում ա կան տար վա մաս նա կից նե-
րին ի րենց խոս քը հղե ցին նաև հան րա յին ա ռող ջութ-
յան ֆա կուլ տե տի դե կան  Մա րի նե  Հով հան նիս յա նը և 
« Մե նեջ մենթ  Միքս» ըն կե րութ յան հիմ ա դիր-տնօ րեն 
 Րաֆ ֆի  Սե մերջ յա նը՝ ներ կա յաց նե լով ման րա մաս նե րը, 
անդ րա դարձ կա տա րե լով գրան ցած հա ջո ղութ յուն նե-
րին, նա խանշ ված արդ յունք նե րին և  ա նե լիք նե րին:

Ն շենք, որ « Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վա-
րում» մա գիստ րո սա կան ծրա գիրն ի րա կա նաց վում է 
ԵՊԲՀ հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի կող մից` 
« Մե նեջ մենթ  Միքս» մի ջազ գա յին խորհր դատ վա կան 
կազ մա կեր պութ յան հետ հա մա տեղ:

Ծ րագ րի շրջա նա կում դա սա վան դում են բիզ նես վար-
չա րա րութ յան, ա ռող ջա պա հութ յան և  կա ռա վար ման 
ո լոր տում մաս նա գի տա կան կրթութ յուն և  բարձր ո րա-
կա վո րում ու նե ցող հայ և  օ տա րերկ րա ցի դա սա խոս-
ներ, ո րոնք ու նեն նշա նա կա լի փորձ կա ռա վար ման, 
դա սա վանդ ման և  հա մա պա տաս խան գի տե լիք նե րի 
գործ նա կան կի րառ ման բնա գա վա ռում:

Ծ րագ րի ա վար տին շնորհ վում է բիզ նես վար չա րա-
րութ յան մա գիստ րո սի ո րա կա վո րում՝ բուժ հաս տա-
տութ յուն նե րի կա ռա վար ման բնա գա վա ռում (MBA in 
Healthcare Management):

ԴԻՄԱՎՈՐԵՑԻՆՍԵՓԱԿԱՆՈւԺԵՐԸ

ԳՆԱՀԱՏԵԼՈւՁԳՏՈւՄՈՎ՝

ԲՈւԺՀԱՍՏԱՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ
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Եր ևա նի բժշկա կան հա մալ սա րա նը ներ կա յաց նում 
է COVID-19-ով պայ մա նա վոր ված հե տա զո տութ յուն-
նե րի նախ նա կան արդ յունք նե րը, ո րոնք 2020 թվա-
կա նի մա յի սից ի րա կա նաց վել են հա մալ սա րա նա կան 
մաս նա գետ նե րի կող մից՝ ե րի տա սարդ հե տա զո տող-
նե րի, կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի, ու սա նող նե րի 
հետ հա մա տեղ կա տար վել է COVID-19 վա րա կը հաղ-
թա հա րած (կոն վա լես ցենտ) շուրջ 1500 հի վան դի 8000 
թես տա վո րում՝ 4000 N, 4000 S:  Հե տա զո տութ յան մաս-
նա կից նե րը հսկվել են մեկ տա րի՝ յու րա քանչ յուր ա միս 
հսկման ստուգ ման ռե ժի մով և  շա րու նա կում են հսկվել: 
 Հե տա զո տութ յու նը գե րա զան ցել է ազ գա յին պո պուլ յա-
ցիոն մի ջին մա կար դա կը, իսկ ո րոշ ա միս նե րի հա մար 
ար դեն հաս նե լով ազ գա յին պո պուլ յա ցիոն մա կար դա-
կի: Արդ յուն քում ցույց է տրվել, որ COVID-19-ը ի րոք 
նոր կո րո նա վի րու սա յին ին ֆեկ ցիա է: 6-7 % դեպ քե րում 
հի վան դութ յու նից հե տո հա կա մար մին չի հայտ նա բեր-
վել: COVID-19 հի վանդ նե րի շրջա նում հա կա մար մին նե-
րը մում են մեկ տա րուց ա վե լի: Առ կա է 12 դեպք, երբ 
հա կա մար մին այլևս չի հայտ նա բեր վել, և 16 ու շա ցած 
պա տաս խան: Առ կա է 1 դեպք, երբ հա կա մար մին ու նե-
ցո ղը նո րից վա րակ վել է կո րո նա վի րու սա յին հի վան-
դութ յամբ: Ան հա տի օր գա նիզ մում հա կա մար մին նե րի 
փո փո խութ յան պատ կե րը կրում է զան գա կաձև բնույթ: 

Ան հատ-կախ յալ հա կա մար մին նե րի փո փո խութ յունն 
ու նի տար բեր ար տա հայտ չաձ ևեր: Այժմ ի րա կա նաց-
վում է վեր լու ծութ յուն՝ պար զե լու, թե ին չով են պայ-
մա նա վոր ված այդ փո փո խութ յուն նե րը՝ թի րա խում են 
տա րի քը և  ծան րութ յան աս տի ճա նը:  Հետ քո վիդ յան 
շրջա նում ու սում ա սիր վում են կո րո նա վի րու սից հե տո 
ա ռա ջա ցող ու ղե ղա յին փո փո խութ յուն նե րը, ո րոնք ար-
տա հայտ վում են հիմ ա կա նում հի շո ղութ յան վա տաց-
մամբ, կետ րո նաց ման շեղ մամբ, դեպ րե սիա յի եր ևույթ-
նե րով:Ու սում ա սիր վում է COVID-19-ի ազ դե ցութ յու նը 
նեյ րո դե գե նե րա տիվ հի վան դութ յուն նե րի զար գաց ման 
վրա՝ Ալց հեյ մեր,  Պար կին սոն, ինչ պես նաև ո րոշ աու-
տոի մուն հի վան դութ յուն նե րի՝ օ րի նակ՝ բազ մա կի սկլե-
րոզ: Են թադր վում է վեր ջին նե րիս ե րի տա սար դա ցու-
մը:  Հո տի և  հա մի խան գար մամբ COVID-19 վա րա կը 
հաղ թա հա րած 190 հի վանդ մի ջի նում 3 ան գամ ան ցել 
է հո տի և  հա մի թես տա վոր ման հե տա զո տութ յուն: Այժմ 
պար զա բան վում է՝ այն պե րի ֆե րիկ ախ տա հար ման 
հետ ևանք է, թե կենտ րո նա կան: Ու սում ա սիր վում է 
COVID-19-ի հնա րա վոր ազ դե ցութ յու նը ե րե խա նե րի 
նյար դա հո գե կան զար գաց ման վրա:

 Հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ նե րի կող մից այժմ 
հե տա զո տութ յուն ներ են տար վում՝ բա ցա հայ տե լու վե-
րը թվարկ ված փո փո խութ յուն նե րի մե խա նիզմ ե րը:

ԵՊԲՀՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ

ՆԱԽՆԱԿԱՆԱՐԴՅՈւՆՔՆԵՐԸ՝

ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾCOVID-19-ՈՎ

Գիտություն



ԵՊԲՀ հա մա ճա րա կա բա նութ յան ամ բիո նի, « Մոր և  ման կան 
ա ռող ջութ յան պահ պան ման գի տա հե տա զո տա կան կենտ րո նի» և 
 Լոն դո նի Արևմտ յան հա մալ սա րա նի (West London University) նա-
խա ձեռ նութ յամբ անց կաց վեց «COVID-19 և  հա կա ման րէա յին կա յու-
նութ յուն» թե մա յով գի տա գործ նա կան մի ջազ գա յին հա մա ժո ղով:

 Հա մա ժո ղո վին մաս նակ ցե ցին ԵՊԲՀ հա մա ճա րա կա բա նութ յան 
ամ բիո նի աշ խա տա կից նե րը, հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե-
տի դե կան  Մա րի նե  Հով հան նիս յա նը, մայ րա քա ղա քի և  մար զե րի 
հի վան դա նոց նե րի հա մա ճա րա կա բան ներ և  ման րէա բան ներ, ՀՀ 
հի վան դութ յուն նե րի վե րահսկ ման և  կան խար գել ման կենտ րո նի աշ-
խա տա կից ներ, ՀՀ աշ խա տան քի և  ա ռող ջա պա հա կան տես չա կան 
մարմ ի հա մա ճա րա կա բան ներ, ու սա նող ներ, կլի նի կա կան օր դի-
նա տոր ներ:

Ե լույթ նե րով հան դես ե կան  Լոն դո նի Արևմտ յան հա մալ սա րա-
նի պրո ֆե սոր Հ.Մկրտչ յա նը, ՀՀ ԳԱԱ գրա կա նութ յան ինս տի տու-
տի ա վագ գի տաշ խա տող Ն. Համ բար ձում յա նը, ՀՀ ԱՆ ՀՎԿԱԿ-ի 
վա րա կիչ և  ոչ վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի հա մա ճա րա կա-
բա նութ յան վար չութ յան պետ Ռ.Ա բով յա նը, ԵՊԲՀ հի գիե նիկ և 
 հա կա հա մա ճա րա կա յին բաժ նի պետ Կ. Պո ղոս յա նը, ԵՊԲՀ հա մա-
ճա րա կա բա նութ յան ամ բիո նի դա սա խոս ներ Մ. Տեր-Ս տե փան յա նը, 
Ա. Բա դալ յա նը, Ն. Մել քոն յա նը, ՀՀ ԱՆ անձ նա կազ մի կա ռա վար ման 
վար չութ յան պետ Ք.Գ յուրջ յա նը, դե ղե րի և բժշ կա կան տեխ նո լո-
գիա նե րի փոր ձա գի տա կան կենտ րո նի փոխտ նօ րեն Լ. Ղա զար յա-
նը, ՀՎԿԱԿ ռե ֆե րենս լա բո րա տո րիա յի ման րէա բան Ն. Կո ծին յա նը, 
ԵՊԲՀ հա մա ճա րա կա բա նութ յան ամ բիո նի կլի նի կա կան օր դի նա-
տոր Գ.Օ հան յա նը:

 Բա նա խոս ներն անդ րա դար ձան կո րո նա վի րու սա յին վա րա կի 
հա մա ճա րա կա բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին, հա մա-
ճա րակ նե րի վե րա բեր յալ հա մաշ խար հա յին գրա կա նութ յան դի-
տար կում ե րին, վա րա կի կան խար գել ման ներ հի վան դա նո ցա յին 
հիմ ախն դիր նե րին, հա կա ման րէա յին կա յու նութ յան գերխնդ րին՝ 
կո րո նա վի րու սա յին հա մա վա րա կի փու լում, ին ֆո դե միա յի գե րա կա 
նշա նա կութ յա նը սո ցիա լա կան վար քագ ծի ձևա վոր ման տե սանկ յու-
նից:

 Յու րա քանչ յուր զե կույց ա վարտ վում էր բուռն մաս նա գի տա-
կան քննարկ մամբ:  Կո րո նա վի րու սա յին վա րա կի և 
 հա կա ման րէա յին կա յու նութ յան վե րա բեր յալ կու-
տակ ված հար ցե րի հա մա տեղ բա ցա հայ տու մը եր-
կա րատև ընդ մի ջու մից հե տո շատ սպաս ված էր 
մաս նա գի տա կան դաշ տում:  Ներ կա նե րը բարձր գնա-
հա տե ցին հա մա ժո ղո վի գի տա գործ նա կան նշա նա-
կութ յու նը և  ցան կութ յուն հայտ նե ցին ա վե լի հա ճախ 
կազ մա կեր պել նման ար դիա կան քննար կում եր՝ 
ա ռա վել բա րեն պաստ հա մա ճա րա կա յին ի րա վի ճա-
կում:

«COVID-19ԵՎՀԱԿԱՄԱՆՐԷԱՅԻՆ
ԿԱՅՈւՆՈւԹՅՈւՆ»ԹԵՄԱՅՈՎ

ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆՀԱՄԱԺՈՂՈՎ

12



« Մի քա յել յան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո-
ցում ԵՊԲՀ կլի նի կա կան լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման 
ամ բիո նի և  լա բո րա տոր ո լոր տի մի ջազ գա յին մաս-
նա գետ նե րի ա ջակ ցութ յամբ կազ մա կերպ վել էր գի-
տա հե տա զո տա կան մի ջազ գա յին դա սըն թաց: 

 Դա սըն թա ցի թե ման Covid-19-ի ախ տո րոշ ման 
դեպ քում լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն նե րի նշա նա-
կութ յունն էր: 

 Մաս նա գետ նե րը դա սըն թա ցի ըն թաց քում անդ րա-
դար ձան ՊՇՌ հե տա զո տութ յան, շճա բա նա կան մար-
կեր նե րի SARS-CoV-2 հայտ նա բեր ման, ինչ պես նաև 
կան խա տե սող մար կեր նե րի նշա նա կութ յա նը:

Կ լի նի կա կան օր դի նա տոր նե րը մաս նա գետ նե րին 
ուղ ղե ցին մի շարք հար ցեր:  Մաս նա կից նե րը բարձր 
գնա հա տե ցին հա մա ժո ղո վի գի տա գործ նա կան նշա-
նա կութ յու նը, ի րա կա նաց վող քննար կում ե րի կար-
ևո րութ յու նը, ինչ պես նաև՝ հույս հայտ նե ցին, որ 
ար դիա կան հար ցե րի շուրջ նման քննար կում ե րը 
ա ռա վել հա ճա խա կի կկազ մա կերպ վեն:

ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ

ԴԱՍԸՆԹԱՑ՝ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄ

Գիտություն



2021-22 ու սում ա կան տա րում բժշկա կան 
հա մա լա սա րանն ու նե ցավ 901 շրջա նա վարտ, 
ո րոն ցից 474-ը՝ ընդ հա նուր բժշկութ յան, 150-ը՝ 
ստո մա տո լո գիա կան, 39-ը՝ դե ղա գի տա կան, 27-
ը՝ ռազ մաբժշ կա կան և 53-ը՝ հան րա յին ա ռող-
ջութ յան ֆա կուլ տետ նե րից: ԵՊԲՀ-ն  այս տա րի 
ա վար տեց 158 օ տա րերկ րա ցի:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն   Մու րադ յա նը գի տա կան 
խորհր դի նիս տում՝ շնոր հա վո րե լով շրջա նա վարտ նե-
րին բուհն ա վար տե լու ա ռի թով, ընդգ ծեց, որ պա տե-
րազ մով և  հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր ված՝ շրջա նա-
վարտ նե րի այս տար վա երդ ման ա րա րո ղութ յան զուսպ 
ձևա չա փը տրա մա բա նա կան է և  ող ջա միտ:

«  Սի րե լի շրջա նա վարտ ներ, դուք այն սե րունդն եք, 
ո րը հաղ թա հա րե լու է լրջա գույն ար հա վիրք ներ, մար-
տահ րա վեր ներ:   Դուք լի նե լու եք քաղց կե ղը, վի րու սա-
յին հի վան դութ յուն նե րը, մայ րա կան ու ման կա կան 
մա հա ցութ յու նը հաղ թող սե րուն դը, որն ա պա հո վե լու է 
ոչ միայն մարդ կանց եր կա րա կե ցութ յու նը, այլև բարձ-
րաց նե լու է տա րեց նե րի կյան քի ո րա կը:   Ձեր մաս նա-
գի տա կան կա յաց ման ըն թաց քում կլի նեն հաղ թա նակ-
ներ, նվա ճում եր: Եր բեմ չի հա ջող վի շրջան ցել նաև 
բժշկա կան պար տութ յուն նե րը, ո րոնք մեր կյան քի ան-
բա ժան մասն են: Դ րանք դաս կլի նեն ձեզ՝ հե տա գա 
հաղ թա նակ նե րը կազ մա կեր պե լու հա մար»,-ա սաց բու-
հի ղե կա վա րը՝ հույս հայտ նե լով, որ շրջա նա վարտ նե րը 
կկա րո ղա նան հա մալ րել հա մաշ խար հա յին բժշկա գի-
տութ յան զար գա ցում ա պա հո վող նե րի շար քե րը՝ միա-

նա լով մեր երկ րում և դ րա սահ ման նե րից դուրս հա ջո-
ղութ յուն գրան ցած բժիշկ նե րին, ո րոնք շա րու նա կում են 
փառք ու պա տիվ բե րել բժշկա կան բու հին:

Ար մեն   Մու րադ յա նը շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց 
ԵՊԲՀ դա սա խոս նե րին՝ տա րի ներ շա րու նակ սե րունդ-
նե րի բժշկա կան կրթութ յունն ա պա հո վե լու հա մար:

  Նա բժշկի կոչ մանն ար ժա նա ցած ու սա նող նե րին 
խնդրեց, որ ա պա գա ձեռք բե րում ե րում չկորց նեն մաս-
նա գի տութ յան շար ժիչ ու ժը՝ ճա ռա գող մար դա սի րութ-
յու նը: «Բ ժիշ կը պետք է լույս ու հույս ճա ռա գի՝ եր բեք 

ԳԻՏԱԿԱՆԽՈՐՀՐԴԻՆԻՍՏԸՆՇԱՆԱՎՈՐՎԵՑ
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չկի րա ռե լով «ան հույս է» ար տա հայ տութ յու նը:   Դա է 
ձեզ ա մուր պա հե լու բժշկութ յան մեջ»,-հոր դո րեց նա՝ 
ա վե լաց նե լով, որ մար դա սի րութ յու նը պետք է լի նի 
նրանց ու ղե նի շը:

Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան   Կա րի նե 
  Բա րո յա նի խոս քով՝ վեր ջին շրջա նը մեր ժո ղովր դի հա-
մար լի էր ծանր ապ րում ե րով։

«  Մեր կյան քը բեկ վեց քո վի դով և  պա տե րազ մով, 
սո վո րե ցինք պայ քա րել և  հաղ թա հա րել ցա վը։ 
  Հա մա վա րա կով և  պա տե րազ մով կոփ ված իմ սի րե լի 
շրջա նա վարտ ներ, խո նար հու մով հի շենք մեր հե րո սա-
ցած հայ րե նա կից նե րին․ նրանց մեջ էին նաև մեր բա-
զում ու սա նող ներն ու շրջա նա վարտ նե րը»,- նշեց դե կա-
նը։

  Բա րի երթ մաղ թե լով բժշկա կան բու հի այս տար-
վա շրջա նա վարտ նե րին՝   Կա րի նե   Բա րո յանն ա պա գա 
բժիշկ նե րին կոչ ա րեց լի նել խո րա գետ, փրկել կյան քեր, 
շա րու նա կել բժշկել։

Ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի դե կան   Լա զար 
Ե սա յա նը նկա տեց, որ, չնա յած պա տու հա սած ար հա-
վիրք նե րին, ԵՊԲՀ-ին հա ջող վեց հեր թա կան ան գամ 
շրջա նա վարտ նե րին բարձր պատ վով ճա նա պար հել 
դե պի մեծ կյանք։

  Դի մե լով շրջա նա վարտ նե րին, ո րոնք այս ծանր տա-
րում փայ լուն հաղ թա նա կով լու ծե ցին ի րենց առջև 
դրված խնդիր նե րը՝   Լա զար Ե սա յա նը շեշ տեց․ «  Սի րե լի 
ստո մա տո լոգ ներ, դուք ա վար տում եք մի բուհ, որն ար-
դեն 100 տա րե կան է և  ֆա կուլ տետ, որն այս տա րի տո-

նում է իր 60-ամ յա հո բել յա նը։   Ձեր մաս նա գի տա նա լու 
ճա նա պար հը հա վերժ է»,- ամ փո փեց դե կա նը՝ շրջա-
նա վարտ նե րին կոչ ա նե լով մաս նակ ցել ստո մա տո լո-
գիա կան ֆա կուլ տե տի 60-ամ յա կին նվիր ված ա ռա ջի-
կա կոն ֆե րան սին։

  Դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի դե կան   Բագ րատ 
Ե նոք յա նը նշեց, որ շրջա նա վարտ նե րից շա տե րը 
կրթութ յու նը կշա րու նա կեն կլի նի կա կան օր դի նա տու-
րա յում, մի մասն էլ ար դեն ան ցել է աշ խա տան քի:

«  Կար ևոր է, որ ստա ցած գի տե լիք նե րը ծա ռա յեց նեք 
ի նպաստ մեր երկ րի, պե տա կա նութ յան և  ժո ղովր դի»,- 
ընդգ ծեց   Բագ րատ Ե նոք յա նը:

Օ տա րերկ րա ցի նե րի ու սուց ման դե կա նա տի դե-
կան   Գա յա նե Ա վե տիս յա նը, ևս շ նոր հա վո րե լով բուհն 
ա վար տած ու սա նող նե րին, նշեց, որ աշ խար հի տար բեր 
անկ յուն նե րից ԵՊԲՀ օ տա րերկ րա ցի շրջա նա վարտ նե-
րը նույն պես այս եր կու դժվա րին տա րի նե րի ըն թաց-
քում աշ խա տել են քրտնա ջան:

«Վս տահ եմ, որ բժշկա կան հա մալ սա րա նում ստա-
ցած տե սա կան գի տե լիք նե րը և  գործ նա կան հմտութ-
յուն նե րը կկի րա ռեք բժշկի ա մե նօր յա աշ խա տան քում»,- 
ա սաց դե կա նը:

  Գի տա կան խորհր դի հան դի սա վոր նիս տին ներ կա 
ան վա նա կան կրթա թո շա կի ար ժա նա ցած շրջա նա-
վարտ նե րը, ո րոնք աչ քի են ըն կել բարձր ա ռա ջա դի-
մութ յամբ, տվե ցին մաս նա գի տա կան՝   Հի պոկ րա տի եր-
դում՝ խոս տա նա լով հա վա տա րիմ մալ բժշկի կոչ մա նը:

Շրջանավարտներ



Ու սում ա կան, կլի նի կա կան և  կազ մա կերպ չա կան բազ-
մա թիվ հար ցե րով հա գե ցած ռեկ տո րա տի նիս տին ԵՊԲՀ 
ստո րա բա ժա նում ե րի ղե կա վար նե րը ռեկ տո րին զե կու ցե-
ցին կա տար ված աշ խա տանք նե րի և  ա ռա ջի կա ա նե լիք նե-
րի մա սին։

 Նիս տի մեկ նար կին ռեկ տո րա տի ան դամ ե րին ներ կա-
յաց վե ցին ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան, ստո մա տո լո գիա-
կան և  դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տետ նե րի այս ու սում ա կան 
տար վա ան վա նա կան տա սը կրթա թո շա կա ռու նե րը, ո րոնց 
թեկ նա ծութ յունն ա ռա ջի կա յում կհաս տատ վի գի տա կան 
խորհր դի կող մից։

Շ նոր հա վո րե լով ան վա նա կան կրթա թո շա կի հա վակ-
նորդ ա պա գա բժիշկ նե րին՝ Ար մեն  Մու րադ յա նը շեշ տեց, 

որ կրթա թո շա կա ռու նե րը պետք է տե սա նե լի լի-
նեն հա մալ սա րա նա կան նե րի հա մար՝ որ պես ու-
սա նո ղութ յան սե րուցք, հա վե լե լով՝ « Հույս ու նեմ, 
որ կպա հեք կա պը հա րա զատ բու հի հետ և  գու ցե 
տաս նամ յակ ներ հե տո ձեր ա նու նով ևս բժշ կա կան 
հա մալ սա րա նում ան վա նա կան կրթա թո շակ ներ 
տրվեն»։

 Դե կան ներն ան վա նա կան կրթա թո շա կա ռու նե-
րին ներ կա յաց նե լիս նրանց բնո րո շե ցին որ պես 
պար տա ճա նաչ և  պատ րաս տա կամ սո վո րող ներ։

 Ռեկ տո րա տի ա վար տին՝ ծան րա բեռն ված, 
անձն վեր և  բա րե խիղճ աշ խա տան քի հա մար 
ԵՊԲՀ շնոր հա կա լագ րի ար ժա նա ցան « Հե րա ցի» 
թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ան-
հե տաձ գե լի բու ժօգ նութ յան ծա ռա յութ յան բժիշկ 
 Սա թե նիկ  Սա րու խան յանն ու մայ րա պետ Ա նա-

հիտ Ա ռա քել յա նը:

 Բու հի ղե կա վա րը կա տա րած աշ խա-
տան քի հա մար ե րախ տի քի խոսք հղեց 
բու ժաշ խա տող նե րին՝ ընդգ ծե լով, որ 
հա մա տեղ ջան քե րի շնոր հիվ հա մա վա-
րա կի և  պա տե րազ մի դժվա րին օ րե րին 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րի 
բու ժանձ նա կազ մը ձևա վո րել են մեկ ընդ-
հա նուր ճա կատ, ո րը պայ քար է մղում 
ա ռող ջութ յան և կ յան քե րի փրկութ յան հա-
մար։

Քն նարկ վե ցին ըն թա ցիկ այլ հար ցեր, 
տրվե ցին հանձ նա րա րա կան ներ։

Եվս մեկ ան գամ կար ևոր վեց հա կա հա-
մա ճա րա կա յին կա նոն նե րի պահ պա նու մը 
հա մալ սա րա նա կան տա րածք նե րում։

ՌԵԿՏՈՐԱՏԻՆԻՍՏ՝ՀԱԳԵՑԱԾ
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Աշ խար հում ա ռա ջին ան գամ Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում ար հես տա-
կան բա նա կա նութ յան գոր ծի քը կօգ տա գործ վի բժշկա կան 
կրթութ յան մեջ։  

«Ու սում ա կան գոր ծըն թա ցում ար հես տա կան բա նա կա-
նութ յամբ օժտ ված գոր ծի քի ներդ րում» թե մա յով դա սա խոս-
նե րի հետ կազ մա կերպ ված հան դիպ ման ըն թաց քում բու հի 
ու սում ա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր  Լա րի սա 
Ա վե տիս յա նը նշեց, որ ար հես տա կան ին տե լեկ տի գոր ծիքն 
ար դեն փոր ձարկ վել է ԵՊԲՀ գաստ րոէն տե րո լո գիա յի և ռև-
մա տո լո գիա յի ամ բիոն նե րի ու սում ա կան գոր ծըն թա ցում։

Այ սու հետև ծրագ րի հա յե րեն, ռու սե րեն և  անգ լե րեն տար-
բե րակ նե րը փոր ձարկ վե լու են ինչ պես ու սում ա կան, այն պես 
էլ գի տե լի քի ստուգ ման գոր ծըն թա ցում։ «Ա վե լի ուշ նպա տակ 
ու նենք կի րա ռել գոր ծի քը նաև պե տա կան քննութ յան ժա մա-
նակ», - ա վե լաց րեց պրո ռեկ տո րը։

 Կա րիե րա յի կենտ րո նի ղե կա վար  Խա չա տուր  Մար գար յա նը, 
ո րը հա մա կար գե լու է ԵՊԲՀ-ում ար հես տա կան ին տե լեկ տի 
գոր ծի քի ներդր ման աշ խա տանք նե րը, ներ կա յաց րեց «Terra-
Medicum» ար հես տա կան բա նա կա նութ յամբ աշ խա տող ծրա-
գիր-հա վել վա ծը։

Եվս մեկ ան գամ ընդգ ծե լով, որ նման ձևա չափն աշ խար-
հում ա ռա ջին ան գամ է կի րառ վում բժշկա կան կրթութ յան 
ո լոր տում՝ նա ման րա մաս նո րեն ներ կա յաց րեց ծրա գի րը, 
դրա կի րառ ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։

 Ներ կա նե րը նրան ուղ ղե ցին ի րենց հու զող հար ցե րը՝ ստա-
նա լով սպա ռիչ պա տաս խան ներ նոր գոր ծի քի ներդր ման վե-
րա բեր յալ։    

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆԲԱՆԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ

ԳՈՐԾԻՔԸԿԿԻՐԱՌՎԻԲԺՇԿԱԿԱՆ

ԿՐԹՈւԹՅԱՆՄԵՋ

Կրթություն



2021 թվա կա նի հնդիկ շրջա նա վարտ նե րը հան դի պում ու-
նե ցան ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի, մի ջազ գա յին 
գոր ծու նեութ յան և  ար տա քին կա պե րի գծով պրո ռեկ տոր 
Եր վանդ  Սա հակ յա նի, օ տա րերկ րա ցի նե րի ու սուց ման դե-
կա նա տի դե կան  Գա յա նե Ա վե տիս յա նի հետ:

Օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի խորհր դի նա խա գահ  Սի վա 
 Շակ թի  Վի րաս վա մին շրջա նա վարտ նե րի ա նու նից շնոր-
հա կա լութ յուն հայտ նեց ու սում ա ռութ յան 6 տար վա հա-
մար: Ն րա խոս քով՝ հնդիկ ու սա նող նե րը ԵՊԲՀ ըն դուն վել 
են ե րա զանք նե րով և ն պա տակ նե րով: «Ս տա նա լով ԵՊԲՀ 
ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի ա ջակ ցութ յու նը, ան մասն 
չմա լով ու սա նո ղա կան ա ռօր յա յից, հնդիկ ու սա նող նե րը 
կազ մա կեր պել և  մաս նակ ցել են բազ մա թիվ կրթա կան, մշա-
կու թա յին, մար զա կան մի ջո ցա ռում ե րի»,-շեշ տեց նա:

 Բարձր գնա հա տե լով ի րենց ու սում ա ռութ յան տա րի նե-
րին ի րա կա նաց ված բա րե փո խում ե րը՝ հնդիկ սո վո րող նե-
րը շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե ցին ԵՊԲՀ ղե կա վա րութ յա նը՝ 
ընդգ ծե լով, որ հպարտ են 100-ամ յա բու հի շրջա նա վար տը 
լի նե լու հա մար:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը շնոր հա վո րե լով հնդիկ 
ու սա նող նե րին բու հը բա րե հա ջող ա վար տե լու և բժշ կի մաս-
նա գի տութ յուն ստա նա լու ա ռի թով՝ շրջա նա վարտ նե րին 
մաղ թեց հա ջո ղութ յուն ներ՝ ի րենց հե տա գա գոր ծու նեութ յան 
ըն թաց քում:
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 Ման կա կան քաղց կե ղի և  ար յան խան գա րում ե րի 
ո լոր տում մաս նա գի տա ցած հե ղի նա կա վոր ման կա-
բույժ  Լոու րենս  Ֆոլկ նե րը Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի այ ցե լու 
պրո ֆե սոր է։

Cure2Children հիմ ադ րա մի բժշկա կան խորհր դատ-
վա կան խորհր դի հա մա կար գող, ման կա կան ար յու նա-
բա նութ յան-ու ռուց քա բա նութ յան և  ցո ղու նա յին բջիջ-
նե րի փոխ պատ վաստ ման մաս նա գե տը եվ րո պա կան 2 
երկ րի՝ Ի տա լիա յի և  Մեծ Բ րի տա նիա յի քա ղա քա ցի է։

 Բա ցի դրա նից՝  Լոու րենս  Ֆոլկ նե րը ման կա կան ու-
ռուց քա բա նութ յան մի ջազ գա յին ըն կե րութ յան, ա մե-
րիկ յան ար յու նա բա նա կան ըն կե րութ յան և կ լի նի կա-
կան ու ռուց քա բա նութ յան ա մե րիկ յան ըն կե րութ յան 
ան դամ է։

Ու շագ րավ է, որ ան վա նի ման կա բույ ժը մոտ մեկ ա միս 
ա ռաջ  Հա յաս տա նում ա ռա ջին ան գամ ի րա կա նաց ված 
ոսկ րա ծու ծի ա լո գեն փոխ պատ վաստ ման ան մի ջա կան 
մաս նա կիցն էր։  Փոխ պատ վաս տում ի րա կա նաց վել էր 
պրոֆ. Ռ. Հ.  Յոլ յա նի ան վան ար յու նա բա նա կան կենտ-
րո նում։

ՀԵՂԻՆԱԿԱՎՈՐՄԱՆԿԱԲՈՒՅԺ

ԼՈՈՒՐԵՆՍՖՈԼԿՆԵՐԸԵՊԲՀ

ԱՅՑԵԼՈՒՊՐՈՖԵՍՈՐԷ

Կրթություն



ԵՊԲՀ սրտա բա նութ յան ամ բիո նի դո ցենտ, « Հե րա ցի» թիվ մեկ հա-
մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ընդ հա նուր և  ին վա զիվ սրտա բա նութ-
յան և  ներ քին հի վան դութ յուն նե րի կլի նի կա յի բժիշկ-սրտա բան  Լաու րա 
 Սա հակ յանն ան ցել է վե րա պատ րաս տում է խոսր տագ րութ յան նո րա գույն և  
ա ռա ջա դեմ մե թոդ նե րի՝ մաս նա վո րա պես ե ռա չափ (3D) է խոսր տագ րութ յան 
և Strain-է խոսր տագ րութ յան կի րառ ման ծրագ րով (3D and speckle tracking 
training programme)։

Ծ րա գիրն ի րա կա նութ յուն է դար ձել վե րա պատ րաստ ման դրա մաշ նոր հի 
մի ջո ցով, ո րը շնորհ վել է Եվ րո պա յի սրտա բան նե րի միութ յան սրտա նո թա-
յին հե տա զոտ ման ա սո ցիա ցիա յի կող մից։

Դ րա մաշ նոր հը տրա մադր վում է յու րա քանչ յուր տա րի՝ աշ խար հի տար բեր 
երկր նե րից լա վա գույն 4-5 դի մորդ նե րի։ Ն պա տա կը՝ հնա րա վո րութ յուն ըն-
ձե ռել ե րի տա սարդ բժիշկ նե րին ձեռք բե րել փորձ՝ սրտի ոչ ին վա զիվ հե տա-
զո տութ յան մե թոդ նե րի վե րա բեր յալ, ստա նալ մաս նա գի տաց ված ու սու ցում 
աշ խար հի տար բեր բարձ րա կարգ կլի նի կա կան կենտ րոն նե րում:   

«Կրկ նա կի հա ճե լի էր նման հե ղի նա կա վոր կրթա թո շակ ստա նալ իմ մաս-
նա գի տա կան ո լոր տում, քա նի որ ես ներ կա յաց նում էի  Հա յաս տա նը և Եր-
ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը։ Ես ի րա կա նաց րի իմ նպա տա-
կը և  ան ցա ե ռամս յա վե րա պատ րաս տում է խոսր տագ րութ յան լա վա գույն 
կենտ րոն նե րից մե կում՝ Ի տա լիա յի  Մի լան քա ղա քում։  Շատ արդ յու նա վետ 
և  հա ճե լի էր ան մի ջա կա նո րեն գի տե լիք ստա նալ է խոսր տագ րութ յան հա-
մաշ խար հա յին ու ղե ցույ ցե րի հե ղի նակ նե րից՝ պրո ֆե սոր  Լո ւի ջի  Բա դա նո յի 
ղե կա վա րութ յամբ»,-նշում է հա մալ սա րա նա կան մաս նա գե տը:  

Է խոսր տագ րութ յու նը սրտի կա ռուց ված քի և  ֆունկ ցիա յի գնա հատ ման 
հիմ ա կան ոչ ին վա զիվ ախ տո րո շիչ մե թոդ է:  Լաու րա  Սա հակ յանն ընդգ ծում 
է, որ այս ո լոր տում նշա նա կա լի ա ռա ջըն թաց նե րից մե կը սրտի ե ռա չափ (3D) 
պատ կեր նե րի մշա կում ու կա տա րե լա գոր ծում էր: Ե ռա չափ է խոսր տագ-
րութ յան հիմ ա կան ա ռա վե լութ յու նը սրտի խո ռոչ նե րի ծա վալ նե րի լիար ժեք 
գնա հատ ման, ճշգրտութ յան և  վե րար տադ րե լիութ յան բարձ րա ցում է:

Ե ռա չափ պատ կեր ման մեկ այլ ա ռա վե լութ յու նը սրտի փա կան նե րի կա-
ռուց ված քի և բ նա ծին ա նո մա լիա նե րի, ներսր տա յին գո յա ցութ յուն նե րի և 
 կար դիո միո պա թիա նե րի ա վե լի հստակ գնա հա տում է։ Այս մե թո դը կի րառ-
վում է նաև սրտի կա ռուց ված քա յին հի վան դութ յուն նե րի ին տեր վեն ցիոն մի-
ջամ տութ յուն նե րի ժա մա նակ: Ե ռա չափ է խոսր տագ րութ յան ա ռա վե լութ յուն-
նե րը կի րա ռե լով՝ կա րող ենք շատ ա վե լի հստակ և ճշգ րիտ պատ կե րա ցում 
կազ մել սրտի կա ռուց ված քի և  ֆունկ ցիա յի վե րա բեր յալ, ինչն ուղ ղա կիո րեն 
կանդ րա դառ նա բուժ ման ճիշտ ուղղ վա ծութ յան և  ո րա կի վրա։

 « Կար ևո րում եմ նո րա գույն ախ տո րո շիչ մե թոդ նե րի կի րա ռում ու հա մա-
պա տաս խան նո րա գույն սար քա վո րում ե րի առ կա յութ յու նը ցան կա ցած կլի-
նի կա յում, քա նի որ ժա մա նա կա կից աշ խար հում բժշկութ յան բնա գա վա ռում 
մրցու նակ լի նե լու, ո րակ յալ բու ժօգ նութ յուն տրա մադ րե լու նա խա պայ ման-
նե րից է հա մա պա տաս խան ախ տո րո շիչ հնա րա վո րութ յուն նե րի ճշգրիտ 
կի րա ռում ու մաս նա գի տաց ված բու ժանձ նա կազ մի առ կա յութ յու նը»,-նկա-
տում է ԵՊԲՀ սրտա բա նութ յան ամ բիո նի դո ցեն տը։     

Ն շենք, որ հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի ընդ հա նուր և  ին վա զիվ 
սրտա բա նութ յան և  ներ քին հի վան դութ յուն նե րի կլի նի կա յում՝ պրո ֆե սոր 
 Հա մա յակ  Սի սակ յա նի ղե կա վա րութ յամբ, մշտա պես ի րա կա նաց վում է 
սրտա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րի ախ տո րոշ ման և  բուժ ման նո րա րա րա-
կան մե թոդ նե րի ներդ րու մը և  կի րա ռու մը։

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ
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ԵՊԲՀ « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի-
վան դա նո ցի ման կա կան և  նո րած նա յին վե րա-
կեն դա նաց ման կլի նի կա յում բու ժում է ստա նում 
բնա ծին ծանր ա րա տով ե րե խա։  

 Հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում կա տար-
վել է շատ բարդ վի րա հա տութ յուն՝ ստա մոք սի 
և  բա րակ ա ղու ա խիճ հատ վա ծի շրջան ցող բե-
րա նակ ցում, ո րի արդ յուն քում վե րա կանգն վել է 
ստա մոքս-ա ղի քա յին ան ցա նե լիութ յու նը։

 Նո րած նի մոտ ախ տո րոշ վել էր (Situs inversus 
abdominalis)՝ ո րո վայ նի խո ռո չի ներ քին օր գան-
նե րի «հա յե լա յին» դա սա վոր վա ծութ յուն։ Ս տա-
մոք սը գտվում էր ա ջից (նոր մա յում՝ ձա խից), 
իսկ տաս ներ կու մատն յա ա ղի քը ներ կա յաց ված 
էր կարճ խո ղո վա կի տես քով։ Առ կա խնդիր ներն 
ա ռա ջաց նում էին ա ղի նե րի բնա ծին ա նան ցա նե-
լիութ յուն։

 Կար ևոր է ընդգ ծել, որ մայ րը հղիութ յան ըն-
թաց քում եր կու ան գամ հի վան դա ցել է Covid-19-
ով։

 Վի րա հա տութ յու նը կա տար վել է վի րա բու ժա կան կլի նի կա յի վի-
րա բույժ և ԵՊԲՀ ման կա կան վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի դա սա-
խոս Ար ման  Հա րութ յուն յա նի և  վի րա բու ժա կան կլի նի կա յի գլխա-
վոր խորհր դա տու Ա վե տիս Աս լան յա նի կող մից։ Ախ տո րոշ ման և 
 վար ման մեջ նշա նա կա լի դեր է ու նե ցել « Մու րա ցան» հա մալ սա րա-
նա կան հի վան դա նո ցի ախ տո րո շիչ կենտ րո նի ռենտ գեն ծա ռա յութ-
յան պա տաս խա նա տու, ճա ռա գայ թա յին ախ տո րոշ ման ամ բիո նի 
դա սա խոս  Նու նե Գ զո յա նը:

 Ման կա կան վի րա բույժ նե րը, նեո նա տո լոգ նե րը և  ման կա բույժ նե րը 
հա մա տեղ ու ժե րով շա րու նա կում են պայ քա րը ե րե խա յին ա ռող ջաց-
նե լու ուղ ղութ յամբ։ Ինչ պես նաև կա տար վում է ա մե նօր յա խորհր-
դակ ցութ յուն ԵՊԲՀ ման կա կան վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի վա րիչ, 
պրո ֆե սոր Ա րա  Բաբ լո յա նի հետ։

 Հա վե լենք, որ տվյալ նյու թի հի ման վրա հա մալ սա րա նա կան մաս-
նա գետ նե րը պատ րաս տե լու են գի տա կան հոդ ված, ո րը կու ղարկ վի 
ազ դե ցութ յան գոր ծոն ու նե ցող մի ջազ գա յին բժշկա կան ամ սա գիր՝ 
տպագ րութ յան:

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ

ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԸԲԱՐԵՀԱՋՈՂ

ՎԻՐԱՀԱՏԵԼԵՆԾԱՆՐԱՐԱՏ

ՈՒՆԵՑՈՂԵՐԵԽԱՅԻՆ

Կլինիկական



ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի-
վան դա նո ցի վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յում կա տար-
վել է բարդ, հազ վա դեպ հան դի պող հեր թա կան վի-
րա հա տութ յու նը:

83 տա րե կան կի նը դի մել էր կլի նի կա՝ ո րո վայ-
նի ցա վե րի գան գատ նե րով:  Հե տա զոտ ման փու լում 
պարզ վել է, որ պա ցիեն տի մոտ առ կա է փայ ծա ղա-
յին զար կե րա կի անև րիզ մա:

 Հա մա կարգ չա յին շեր տագ րութ յուն կա տա րե լիս 
պարզ վել է, որ նշված անև րիզ ման այդ տե ղա կայ ման 
հա մար բա վա կա նին մեծ չա փի է՝ մոտ 5 սմ տ րա մագ-
ծով:

« Միև նույն ժա մա նակ հե տա զո տութ յան ըն թաց-
քում պարզ վեց, որ անև րիզ ման նաև պատռ ված 
է, այ սինքն պա տե րից մե կի ամ բող ջա կա նութ յու նը 
խախտ ված էր, և ն րա նում գտնվող ար յու նը դուրս 
էր գա լիս ո րո վայ նի խո ռոչ: Բ նա կա նա բար՝ ո րո շում 
կա յաց վեց շտապ վի րա հա տել հի վան դին»,- նշում է 
վի րա բու ժութ յան կլի նի կա յի բժիշկ, վի րա բու ժութ յան 
թիվ 4 ամ բիո նի դա սա խոս Ա րամ  Մի րի ջան յա նը:

 Թի մա յին աշ խա տան քի արդ յուն քում վի րա բույժ-
ներ Ա րամ  Մի րի ջան յա նը և  Կա րեն Գ րի գոր յա նը կա տա րում են 
կլի նի կա կան պրակ տի կա յում հազ վա դեպ հան դի պող վի րա հա-
տա կան մի ջամ տութ յուն: Ա նես թե զիո լո գիան ի րա կա նաց րել է 
 Գուր գեն  Մել քում յա նը, հա մա կարգ չա յին շեր տագ րութ յու նը՝  Լո ւի զա 
 Պո ղոս յա նը:

« Բա ցե լով ո րո վայ նի խո ռո չը՝ ա ռա ջին հեր թին հե ռաց վեց անև րիզ-
ման, դա դա րեց նե լով ար յու նա հո սութ յու նը: Երկ րորդ քայ լով՝ հե ռաց-
վեց փայ ծա խը: Այ նու հետև կա տար վեց ո րո վայ նի խո ռո չից ար յան 
հե ռա ցում և դ րե նա վո րում»,- ման րա մաս նում է բժիշ կը՝ հա վե լե լով, 
որ վի րա հա տութ յու նը տևել է եր կու ժամ: 

 Հետ վի րա հա տա կան շրջանն անց նում է հարթ, հի վան դը պատ-
րաստ վում է դուրսգր ման:

 Հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա յում կա տար ված մի ջամ տութ յան բա-
ցա ռի կութ յունն այն է, որ փայ ծա ղա յին զար կե րա կի անև րիզ մա ներ 
հազ վա դեպ են հան դի պում, ա ռա վել հազ վա դեպ է հան դի պում նաև 
անև րիզ մա յի պատ ռում, որն առ կա էր տվյալ պա ցիեն տի մոտ:

Ե րի տա սարդ վի րա բույ ժը հասց րել է ու սում ա սի րել այս թե մա-
յի գրա կա նութ յու նը և  փաս տում է, որ փայ ծա ղա յին զար կե րա կի 
անև րիզ ման ա վե լի հա ճախ ախ տո րոշ վում է կա նանց, քան տղա-
մարդ կանց մոտ:  Կա նանց շրջա նում այն դրսևոր վում է հղիութ յան 
ըն թաց քում կամ հղիութ յու նից հե տո: Անև րիզ մա նե րի ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն ներց մեկն այն է, որ դրանք կա րող են եր կար ժա մա-
նակ ըն թա նալ ա սիմպ տոմ, որ ևէ կերպ չար տա հայտ վել կլի նի կո րեն, 
բայց ժա մա նա կի ըն թաց քում պատռ վում են՝ վտանգ ներ կա յաց նե-
լով ա ռող ջութ յա նը և կ յան քին:

 Մաս նա գե տը հի շեց նում է, որ ժա մա նա կին հե տա զոտ վե լը, հի-
վան դութ յու նը վաղ հայտ նա բե րե լը, ինչ պես շատ այլ, այն պես էլ այս 
դեպ քում ա ռա վել քան կար ևոր է:

Ինչ պես աշ խար հի ա ռա ջա տար վի րա բու ժա կան կենտ րոն նե րում, 
այն պես էլ հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա յում՝ շատ քիչ թիվ են կազ-
մում նման դեպ քե րը:

Ա ռա ջի կա յում հա մալ սա րա նա կան նե րը պատ րաստ վում են գի-
տա կան հոդ ված պատ րաս տել կա տա րած մի ջամ տութ յան թե մա յի 
շուրջ:

ՀԱԶՎԱԴԵՊՀԱՆԴԻՊՈՂ
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ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը հյու-
րըն կա լեց  Բոս տո նից 

 Հա յաս տան ժա մա նած ԱՄՆ-ի « Թաֆթս» 
հա մալ սա րա նի կլի նի կա կան դա սա խոս, 
 Հայ-ա մե րիկ յան բժշկա կան միութ յան ան-
դամ, Advance Armenia Foundation-ի ներ կա-
յա ցու ցիչ Ա նուշ  Սա հակ յա նին:

Չ լի նե լով ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ և 31 տա րի 
ապ րե լով ար տերկ րում՝ մեր հայ րե նա կի ցը 
մշտա պես կա պի մեջ է հայ գոր ծըն կեր նե րի 
հետ և  մեծ նպա տակ ու նի նպաս տել 100-ամ-
յա բժշկա կան դարբ նո ցում, ծննդա վայ րում 
նոր ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը:

 Նա խորդ տա րի իր ղե կա վա րած Health for 
Armenia Initiative նա խա ձեռ նութ յան շրջա նա-
կում նա ար դեն սար քա վո րում ե րով ա ջակ-
ցել է « Հե րա ցի» թիվ մեկ հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցի նյար դա վի րա բու ժա կան բա-
ժան մուն քին:

Այս ան գամ հայ րե նիք կա տա րած այ ցի 
շրջա նա կում մաս նա գե տը ե ղել է նաև Ար ցա խում, 
աշ խա տան քա յին տար բեր հան դի պում եր ու նե ցել 
հա յաս տան յան բժշկա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ:

Ար մեն  Մու րադ յա նը, ող ջու նե լով հյու րի նա խա-
ձեռ նո ղա կա նութ յու նը, նշեց, որ ԵՊԲՀ-ն  բաց է 
հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մար՝ ու սում ա կան, կլի-
նի կա կան, գի տա կան, ինչ պես նաև սո ցիա լա կան 
ուղղ վա ծութ յան ո լորտ նե րում:

 Ռեկ տորն ընդգ ծեց, որ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
ա ռանց քում կլի նեն ու սում ա կան, մաս նա վո րա պես՝ 
գրա դա րա նա յին ցան ցի բա րե լավ ման ծրագ րե րը:

 Բու հի ղե կա վարն անդ րա դարձ կա տա րեց նաև 
հայ սո վո րող նե րի ար տերկ րում հե տա զո տա կան 
ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման, վե րա պատ րաս տում ե-
րի, փո խա նա կա յին ծրագ րե րի հնա րա վո րութ յուն-
նե րին՝ կար ևո րե լով վե րա դար ձից հե տո հայ րե նի քում այդ ծրագ րե րի 
կի րա ռում ու տա րա ծու մը:

Health for Armenia Initiative նա խա ձեռ նութ յան հիմ ա դի րը նշեց, որ 
այս այ ցի նպա տակն ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի կա րիք նե րի գնա-
հա տում է՝ սկսած բժշկա կան կրթութ յու նից մինչև բուժս պա սար կում:

Ն շենք, որ Ա նուշ  Սա հակ յա նը բժշկա կան կրթութ յուն է ստա ցել Ն յու 
 Յոր քում, կլի նի կա կան օր դի նա տու րա է ան ցել  Բոս տո նում, ու նի նաև 
հան րա յին ա ռող ջութ յան մա գիստ րո սի և կ լի նի կա կան ին ֆոր մա տի-
կա յի մաս նա գե տի կրթա կան աս տի ճան ներ: Ա ռա ջի կա յում՝ սեպ տեմ-
բե րի վեր ջին նա խա տես վող այ ցի շրջա նա կում, ար տերկ րից ժա մա նած 
մեր հայ րե նա կի ցը դա սա խո սութ յամբ հան դես կգա ա պա գա բժիշկ նե-
րի և  հայ գոր ծըն կեր նե րի հա մար՝ խո սե լով հան րա յին ա ռող ջա պա հա-
կան թե մա նե րի՝ այդ թվում պատ վաստ վե լու կար ևո րութ յան մա սին:

ՔՆՆԱՐԿՎԵՑԲԺՇԿԱԿԱՆՆՈՐ

ԾՐԱԳՐԵՐԻՆԵՐԴՐՄԱՆ

ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԵՊԲՀ հյուրեր



 Հա ջո ղութ յան հաս նե լու հար ցում 
տաս նամ յակ նե րի փորձ ու նե ցող 
մաս նա գետն ու նի իր բա նաձևն ու 
մո տե ցու մը, այն է՝ սի րել մար դուն, 
ու սա նո ղին, աշ խա տել սի րով և 
ն վիր վա ծութ յամբ: Ա պա գա բժիշկ-
նե րին ճա նա չում է ա նուն առ ա նուն, 
ան ձամբ տեղ յակ է բո լո րի խնդիր-
նե րին, պատ րաստ է լսել և  ուղ ղոր-
դել յու րա քանչ յու րին:

« Դա սա վան դել եմ 24 տա րե-
կա նից և ման կա վար ժա կան գոր-

ծու նեութ յան ե րեք տաս նամ յա կի 
ըն թաց քում  հաս կա ցել, որ աշ խա-
տան քը, ո րը կա տա րում ես, ա ռա-
ջին հեր թին պետք է ա նել սի րով: 
Ան կախ նրա նից, թե որ դա սա ժա-
մին ես մտնում լսա րան՝ I-II, թե 
VII-VIII, ու սա նո ղը պետք է բա վա-
րար վա ծութ յուն ստա նա մա տու-
ցած նյու թից: Պետք է խո րութ յամբ 
տի րա պե տես ա ռար կա յին, ման-
կա վար ժա կան հմտութ յուն նե րին, 
գտնես հեշտ շփման եզ րեր»,- ընդգ-
ծում է Կա րի նե  Բա րո յա նը՝ իր օ րի-
նա կով հաս տա տե լով «խստութ յուն 

և  սեր» ման կա վար ժա կան բա նաձ-
ևի ար դիա կա նութ յունն ու արդ յու-
նա վե տութ յու նը:

Որ պես ման կա վարժ, դա սա խոս, 
դե կան՝ վստահ է, որ խստութ յու նը 
չպետք  է շփո թել չա րութ յան հետ, 
իսկ սե րը մարդ կա յին, ներ քին բա-
րութ յան վկա յութ յունն  է, ա ռանց 
ո րի անհ նար է պատ կե րաց նել սե-
րունդ նե րի կրթման պա տաս խա նա-
տու գոր ծըն թա ցը:

«Ինձ ամ բիո նա կան գոր ծըն կեր-
ներս եր բեմ կա տա կով ա սում են, 
որ կար ծես  Կարլ սո նի «պրո պել լեր» 
ու նե նամ: Ի րա կա նում է ներ գիա յի 
այդ մշտա կան աղբ յուրն իմ ներ քին 
լա վա տե սութ յունն է, պո զի տի վը, 
որն օգ նում է շատ դժվար հար ցե-
րին նա յել ա ռա վել սթափ, թեթև և 
գտ նել դրանց լուծ ման ու ղի նե րը»,- 
պատ մում է զրու ցա կիցս:

 Կեն սագ րա կան տվյալ ներ

 Կա րի նե  Մի նա սի  Բա րո յա նը 1990 
թվա կա նին ա վար տել է Եր ևա նի 

ԿԱՐԻՆԵԲԱՐՈՅԱՆԻՀԱՋՈՂՈւԹՅԱՆԲԱՆԱՁԵՎՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆՈւՈւՍԱՆՈՂԻՆՍԻՐԵԼՈՒՄԵՋԷ
Ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան, նոր մալ ա նա տո-

միա յի ամ բիո նի վա րիչ, դո ցենտ  Կա րի նե  Բա րո յա նի ան ցած ու ղին 
ու կեն սագ րութ յունն ան քակ տե լիո րեն կապ ված են բժշկա կան 100-
ամ յա դարբ նո ցի հետ:  Նա մաս նա գետ է, դա սա խոս, կազ մա կեր-
պիչ, հա մալ սա րա նա կան, ո րին ճա նա չում, սի րում ու հար գում են 
բո լո րը՝ կա յա ցած մաս նա գետ նե րի ու ա պա գա բժիշկ նե րի տար-
բեր սե րունդ նե րը: Չ նա յած վա րա կիչ չպա կա սող կեն սախն դութ-
յա նը՝ իր մա սին խո սել,  կա տա րած աշ խա տան քը ներ կա յաց նել 
չի սի րում:  Բազ մա թիվ աշ խա տան քա յին խորհր դակ ցութ յուն նե րի 
և  հան դի պում ե րի մի ջա կայ քում բու հի մեկ դար յա հո բել յա նին 
նվիր ված «Բժշ կի ու ղին» շար քի շրջա նա կում խո սե լու ա ռա ջար կը 
դժվա րութ յամբ, բայց ըն դու նեց:
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պե տա կան բժշկա կան ինս տի տու-
տը՝ գե րա զան ցութ յան դիպ լո մով: 
1991- 1992թթ.  ե ղել է ԵՊԲՀ նոր-
մալ ա նա տո միա յի ամ բիո նի ա սիս-
տենտ-հայ ցորդ,  1992-2004թթ.՝ 
նույն ամ բիո նի ա սիս տենտ: 2004-ից 
ԵՊԲՀ նոր մալ ա նա տո միա յի ամ-
բիո նի դո ցենտ է:

2005-2006թթ. ԵՊԲՀ ստո մա տո լո-
գիա կան ֆա կուլ տե տի դե կա նի տե-
ղա կալն էր,  2006-2011թթ.  զբա ղեց-
րել է ԵՊԲՀ ստո մա տո լո գիա կան 
ֆա կուլ տե տի դե կա նի պաշ տո նը: 
2016-2018թթ. ԵՊԲՀ ու սում ա մե թո-
դա կան վար չութ յան պետն էր,  2011-
ից առ այ սօր՝ ԵՊԲՀ նոր մալ ա նա-
տո միա յի ամ բիո նի վա րի չը:

2003-ին պաշտ պա նել է թեկ նա ծո-
ւա կան ա տե նա խո սութ յուն՝ ստա-
նա լով բժշկա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծո ւի գի տա կան աս տի ճան:  
2005-ին ստա ցել է դո ցեն տի գի-
տա կան կո չում՝ բժշկա գի տութ յուն 
մաս նա գի տութ յամբ:  2014-ին հաս-
տատ վել է դոկ տո րա կան ա տե նա-
խո սութ յան պլան-ա նո տա ցիան: 
 Պարգ ևատր վել է ԵՊԲՀ-ի «Ոս կե 
մե դա լով», «Ոս կե կրծքան շա նով» 
և «Երկ րորդ աս տի ճա նի շքան շա-
նով»:  2010-2011թթ. ու սա նո ղա կան 
խորհր դա րա նի կող մից ճա նաչ վել է 
տար վա լա վա գույն դա սա խոս, իսկ 
ամ բիո նը՝ լա վա գույն ամ բիոն:

2015-ին ար ժա նա ցել է ՀՀ կրթութ-
յան և  գի տութ յան նա խա րա րութ յան 
հու շա մե դա լի, 2017-ին պարգ ևատր-
վել է «Մ խի թար  Հե րա ցի» շքան շա-
նով:

2018-ին ար ժա նա ցել է ՀՀ զին-
ված ու ժե րի՝ « Ծո վա կալ Ի սա կով» 
մե դա լի: 2006-ից ԵՊԲՀ գի տա կոր-
դի նա ցիոն խորհր դի, նույն թվա կա-
նից՝ « Տե սա կան բժշկութ յուն» մաս-
նա գի տա կան խորհր դի, 1999-ից 
 Հա յաս տա նի մոր ֆո լոգ նե րի ա սո-

ցիա ցիա յի ան դամ է:
 Տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում 

ԵՊԲՀ-ն  դար ձել է իր երկ րորդ տու-
նը, հա րա զատ վայր, որ տեղ ա մեն 
օր գա լիս է հա ճույ քով և  որ ևէ բան 
դե պի լա վը փո խե լու հստակ պատ-
րաս տա կա մութ յամբ:

Այս պա հին բա ցի ընդ հա նուր 
բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի դե կա նի 
և  նոր մալ ա նա տո միա յի ամ բիո նի 
վա րի չի պաշ տոն նե րից,  Կա րի նե 
 Բա րո յա նին է վստահ ված նաև ախ-
տա բա նա կան ա նա տո միա յի և կ լի-
նի կա կան մոր ֆո լո գիա յի ամ բիո նի 
ժա մա նա կա վոր ղե կա վա րու մը:

Ընդգ ծում է, որ իր ղե կա վա րած 
կո լեկ տիվ ե րում տի րում է աշ խա-
տան քա յին ջերմ մթնո լորտ, որ տեղ 
բո լո րը պատ րաստ են միմ յանց օգ-
նել և  սա տա րել:

Ա նա տո միան մար դա կազ մութ-
յուն, մար դու օր գա նիզ մի և ն րա 
ա ռան ձին օր գան նե րի ձևը, դիր-
քը, չա փե րը, ներ քին կազ մութ յու նը 
(կապ ված դրանց ֆունկ ցիա յի հետ) 
ու սում ա սի րող գի տութ յուն է, ո րը 
 Կա րի նե  Բա րո յա նը նաև իր կյան քի 
փի լի սո փա յութ յու նը,  «բժշկութ յան 
թա գու հին»  է հա մա րում:  Ա նա-
տո միան տե սա կան և  գործ նա կան 
բժշկութ յան հիմ ա կան գի տա կար-
գե րից է, ա ռանց ո րի ժա մա նա-
կա կից բժշկութ յու նը հնա րա վոր 
չէ պատ կե րաց նել որ ևէ ժա մա նա-
կաշր ջա նում:

 Փոր ձա ռու դա սա խո սը վստա հեց-
նում է, որ  տա րի նե րի ըն թաց քում 
կա տա րե լա գործ վում է դա սա վանդ-
ման մե թո դի կան. բազ մա բա ղադ-
րիչ մո տեց ման շնոր հիվ դա սա խո-
սա կան կազ մը մշտա պես ձգտում է 
ա ռար կան ա ռա վել հա սա նե լի մա-
տու ցել սո վո րող նե րին:  

 Մաս նա գի տա կան կա յաց ման 
ճա նա պար հին նա հա տուկ ակ նա-
ծան քով է խո սում այն մարդ կանց,  
իր ա վագ գոր ծըն կեր նե րի մա սին, 
ո րոնք կար ևոր ներդ րում են ու նե ցել 
իր ձևա վոր ման, թրծման, փոխ հա-
րա բե րութ յուն նե րի հաս տատ ման 
գոր ծում:

Ա պա գա բժիշկ նե րին հոր դո րում է 
հի շել, որ գի տե լի քը կար ևոր է, բայց 
ա ռա վել կար ևոր է ձգտու մը՝ լի նել և 
մ ալ մարդ:

« Բու ժե լիս՝ բժիշկ լի նե լով պետք է 
փոր ձել լի նել ան չափ բա րի ու բա րե-
խիղճ հի վան դի, նրա հա րա զատ նե-
րի հան դեպ»,-ա սում է կրթութ յան 
կազ մա կեր պի չը:

 Կա րի նե  Բա րո յա նի կյան քում 
բժշկա կա նը ճա կա տագ րա կան նշա-

նա կութ յուն ու նե ցավ: Այս տեղ է ծա-
նո թա ցել ա պա գա ա մուս նու՝ այդ 
ժա մա նակ ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի 
հայ կա կան պե տա կան ինս տի տու-
տի դա սա խոս  Սամ վել  Բա րո յա նի 
հետ, որն ար դեն եր կար տա րի ներ 
ԵՊԲՀ տնտե սա կան վար չութ յան 
պետն է, ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն 
ու նի հա մալ սա րա նի տար բեր նա-
խա ձեռ նութ յուն նե րի ի րա կա նաց-
ման գոր ծում և  հա մալ սա րա նա կան 
մեծ թի մի կար ևոր ան դամ ե րից 
մեկն է, ով տար բեր տա րի նե րի ըն-
թաց քում բժշկա կան բու հում զբա-
ղեց րել է բազ մա թիվ պա տաս խա-
նա տու պաշ տոն ներ:

 Բա րո յան նե րի եր կու զա վակ նե-

րից մե կը՝ դուստ րը, նույն պես ընտ-
րել է բժշկի մաս նա գի տութ յու նը՝ 
ստո մա տո լոգ է, տղան՝ մի ջազ գայ-
նա գետ:

Ըն տա նի քում վեր ջին տա րի նե-
րին կար ևոր դե րա կա տա րում ու նեն 
նաև թոռ նիկ նե րը:  Շու տով նրանց 
ցան կը կհա մալր վի: Ոչ աշ խա տան-
քա յին օ րե րի հանգստ յան ժա մե րը 
 Կա րի նե  Բա րո յա նը տրա մադ րում է 
թոռ նիկ նե րին:

Ն շում է՝ թե՛ բու հա կան ըն տա նի-
քում, թե՛ տա նը կա րո ղա նում է ճիշտ 
կա ռա վա րել ժա մա նա կը, կազ մա-
կեր պել, հասց նել ա մեն ինչ:  Սի րում 
է ճամ փոր դել՝ այդ կերպ բա ցա հայ-
տե լով նո րը, հե տաքր քիրն ու ար-
տա սո վո րը։
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 Մեր հայ րե նա կից  Թա լին  Բա բիկ յա նը  Լոս Ան ջե-
լե սի  Կա լի ֆոռ նիա յի հա մալ սա րա նի (UCLA) ե րե-
խա նե րի և  դե ռա հաս նե րի հո գե բու ժութ յան բա-
ժան մուն քի դո ցենտ է:  Միաց յալ  Նա հանգ նե րում 
հե ղի նա կութ յուն վա յե լող կլի նի կա կան նյար դա-
հո գե բա նի ինք նա կեն սագ րութ յու նը 20 է ջից ա վե-
լի է. բժիշկ  Բա բիկ յա նը բազ մա թիվ մաս նա գի տա-
կան գրքե րի, հրա պա րա կում ե րի և  հոդ ված նե րի 
հե ղի նակ է:  Հա զա րա վոր ըն տա նիք նե րի օգ նած 
հայ մաս նա գե տի, Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան-
վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի այ ցե լու 
պրո ֆե սո րի հետ զրու ցել ենք ման կութ յան ե րա-
զանք նե րի, մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան, բժիշկ 
լի նե լու ա ռա վե լութ յուն նե րի և դժ վա րութ յուն նե րի, 
ինչ պես նաև նա խա սի րութ յուն նե րի մա սին: 

- Ե կե՛ք սկսենք բժիշկ դառ նա լու՝  Ձեր ո րո շու մից: Արդ յո՞ք դա  Ձեր 
ե րա զանքն էր:

Ես շատ ե րա զանք ներ ու նեի, մե ծա նա լով՝ սկսե ցի շատ հե տաքրքր-
վել լրագ րութ յամբ. այն ինձ հա մար աշ խար հով մեկ շրջե լու հնա րա վո-
րութ յուն էր: Ե րա զում էի նաև տիե զե րագ նաց դառ նա լու մա սին, քա նի 
որ թվում էր, թե դա կնպաս տի տիե զեր քով ճա նա պար հոր դե լու իմ ար-
կա ծախն դիր ձգտմա նը: Ես մի քա նի հե տաքրք րութ յուն ու նեի ա կա դե-
միա կան տե սանկ յու նից. մեկ դու ռը բա ցում էր մյու սը: Այդ պատ ճա ռով, 
կա րե լի է ա սել, որ հա սա իմ ներ կա մաս նա գի տութ յա նը՝ հետ ևե լով այդ 
շրջա նում իմ հե տաքրք րութ յուն նե րին, և  ոչ թե ման կութ յան ե րա զանք-
նե րիս:

- Ինչ պի սի՞ դժվա րութ յուն նե րի է բախ վում բժիշկն իր գոր ծու նեութ-
յան ըն թաց քում:

 Հե տաքր քիր հարց է. ես ա վե լի շատ մար տահ րա վեր ներ եմ տես նում, 
քան դժվա րութ յուն ներ:  Մար տահ րա վեր նե րը նե րա ռում են հա վա սա-
րակշռ ված կյան քը, ո րը են թադ րում է ըն տա նի քի հետ անց կաց ված 
ժա մա նա կը, հոբ բի նե րը, հո գե կան ա ռող ջութ յան մա սին հո գա լը:  Մենք 
պետք է նախ հոգ տա նենք մեր մա սին, որ պես զի կա րո ղա նանք օգ նել 
մեր սի րե լի նե րին: 

- Ի՞նչ ա ռա վե լութ յուն նե րից է օգտ վում բժիշ կը:
Ինձ հա մար բժիշկ լի նե լը կյան քի ա մե նա գո հա ցու ցիչ փոր ձա ռութ յուն-

նե րից մեկն է, երբ զգում եմ, որ օգ նել եմ ե րե խա յին՝ ա ջակ ցե լով նրա 
ըն տա նի քին, ու սու ցիչ նե րին կամ բժիշկ նե րին ա վե լի լավ հաս կա նալ 
նրան:

-  Մի փոքր պատ մեք  Ձեր մաս նա գի տա կան ա ճի մա սին:  Գի տեմ, որ 
դա եր կար ժա մա նակ կպա հան ջի, քա նի որ  Ձեր ձեռք բե րում ե րը շատ 
են, բայց կխնդրեմ հա մա ռոտ ներ կա յաց նել դրանք:

Աս պի րան տու րա յից ա ռաջ ես աշ խա տում էի UCLA-ի (University of 
California, Los Angeles)  Մեր ձա վոր Ար ևել քի լե զու նե րի և մ շա կույթ նե-
րի մա գիստ րո սի կոչ ման վրա` կենտ րո նա նա լով հայ գրա կա նութ յան 
ո լոր տում: Ես փա փա գում էի ա վե լի լավ հաս կա նալ իմ մշա կույ թը և 
 պատ մութ յու նը, ո րոնք ու սում ա սի րե ցի եր կու տա րի: Այ նու հետև ըն-
դուն վե ցի  Կա լի ֆոռ նիա յի  Լո մա  Լին դա յի հա մալ սա րա նի կլի նի կա կան 
հո գե բա նութ յան աս պի րան տու րան՝ են թադ րե լով, որ կդառ նամ հո գե-
բույժ:  Մեկ տա րի անց կաց րի  Լոն դո նում և, իս կա պես, հիա ցած էի ան ձի 
զար գաց մամբ և ն րա նով, թե ինչ պես են կյան քի փոր ձա ռութ յուն նե րը 
ձևա վո րում մեր «ես»-ը:  Բայց նո րից, գնա լով իմ հե տաքրք րա սի րութ-
յան հետ ևից, ե րե խա նե րի զար գաց ման մի ջո ցով սկսե ցի ու սում ա սի-
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րել ու ղե ղի և  վար քի մի ջե րե սը (interface), ինչ պես նաև 
հե տա զո տութ յան մե թոդ նե րը:  Մինչև աս պի րան տու-
րան ա վար տե լը ես աշ խա տում էի կեն սա բա նա կան 
վի ճա կագ րութ յան ո լոր տում հան րա յին ա ռող ջութ յան 
մա գիստ րո սի կոչ ման վրա: Իմ ա տե նա խո սութ յու նը 
վե րա բե րում էր ե րե խա նե րի գլխու ղե ղի վաս վածք-
նե րին` օգ տա գոր ծե լով նոր տեխ նի կա՝ վե րա կանգն-
ման բնա կան ըն թաց քի ու սում ա սի րութ յան հա մար: 
Այ նու հետև ես ստա ցա կրթա թո շակ՝ UCLA- ում այս 
ուղ ղութ յու նը շա րու նա կե լու հա մար: Այդ ժա մա նակ-
վա նից ի վեր մա ցի հա մալ սա րա նում՝ որ պես դա սա-
խոս:

Այժմ շա րու նա կում եմ աշ խա տել նյար դա հո գե բա-
նա կան խնդիր նե րով՝ ըն տա նիք նե րի և  ե րե խա նե րի 
հետ մաս նա վոր ո լոր տում,  Լոս Ան ջե լե սում: UCLA-ում 
ես աշ խա տում եմ հե տա զո տող նե րի և բ ժիշկ նե րի բա-
ցա ռիկ թի մի հետ, որն ու սում ա սի րում է ե րի տա-
սարդ նե րի գլխու ղե ղի վաս վածք նե րը: Ես մշա կե ցի 
վե րա պատ րաստ ման ծրա գիր նյար դա հո գե բան նե րի 
հա մար, ո րոնք հե տաքրքր ված են ու ղե ղի վաս վածք նե րով, մաս նա վո րա-
պես՝ սպոր տով պայ մա նա վոր ված վաս վածք նե րով: Ինձ բախտ է վի ճակ-
վել ա մեն օր աշ խա տել բա ցա ռիկ մաս նա գի տա կան   թի մի հետ, ո րը բու ժում 
և  ու սում ա սի րում է ե րե խա նե րի ու ղե ղի վաս վածք նե րը, կրթում հա մայն-
քին և ն յար դա հո գե բան նե րի հա ջորդ սերն դին: Եր բեք իմ ա մե նա խենթ 
ե րազ նե րում նույ նիսկ չէի պատ կե րաց նի, որ կու նե նամ այս պի սի հա գե ցած 
մաս նա գի տութ յուն: Ես հա ճախ եմ կա տա կում, որ ե թե նույ նիսկ փո ղի հա-
մար աշ խա տե լու կա րիք չու նե նա յի, միև նույնն է, կա նեի այն, ինչ ա նում եմ, 
մի գու ցե՝ մի փոքր ա վե լի քիչ:

-  Ձեզ հա ջող վու՞մ է հանգս տա նալ: Ի՞նչ հոբ բի ներ ու նեք:
 Սի րում եմ ժա մա նակ անց կաց նել տղա նե րիս հետ: Ես ապ րում եմ  Խա ղաղ 

օվ կիա նո սին մոտ և  յու րա քանչ յուր հնա րա վո րութ յան դեպ քում այ ցե լում 
եմ:  Նաև մաս նակ ցում եմ ա ռա գաս տա նա վե րի մրցում ե րին. երբ ես ջրի 
վրա եմ, ինձ թվում է՝ մտո վի, ֆի զի կա պես և  հո գե պես հա մա հունչ եմ: Այս 
ա մառ ես ԱՄՆ-ի թի մե րից մե կի կազ մում եմ. մաս նակ ցե լու ենք մի ջազ գա-
յին մրցա վազ քի, և  շատ ոգ ևոր ված եմ:

- Խնդ րում եմ, մի փոքր պատ մե՛ք ձեր ըն տա նի քի մա սին:
Ու նեմ եր կու  տղա՝ 11 և 14 տա րե կան. նրանք լու սա վո րում են իմ կյան քը: 

Ն րան ցից ա նընդ հատ սո վո րում եմ բա րութ յուն և  ե րախ տա գի տութ յուն: 
- Ինչ պե՞ս կբնու թագ րեք  Հա յաս տա նում բժշկութ յան ո լոր տը:
 Հա յաս տա նում կան շատ տա ղան դա վոր և ն վիր ված բժիշկ ներ, ո րոնք կա-

տա րում են ի րենց կյան քի աշ խա տան քը. նրանք օգ նում են ի րենց հի վանդ-
նե րին՝ ան կախ ա մեն ին չից:

- Երբ ևէ ե ղե՞լ եք  Հա յաս տա նում:
Ա յո, բազ միցս, ա ռա ջին ան գամ՝ 1997 թվա կա նին՝ որ պես պրակ տի կանտ, 

իսկ վեր ջերս՝ 2019 թվա կա նին՝ ըն տա նի քիս հետ, ինչ պես նաև մի քա նի ան-
գամ ՝ աշ խա տան քի, զբո սաշր ջութ յան հա մար:

-  Հայ րե նի քի հետ կապ ված ի՞նչն եք կա րո տում:
 Պատ կա նե լութ յան զգա ցու մը: Ծն վել եմ Ի րա նում՝ հայ ըն տա նի քում, իսկ 

ԱՄՆ տե ղա փոխ վել եմ 70-ա կան նե րի Իս լա մա կան հե ղա փո խութ յու նից հե-
տո: Որ քան ինձ հի շում եմ, ներ գաղթ յալ եմ ե ղել և  ու րի շի հայ րե նիքն իմ եմ 
դարձ րել:  Հա յաս տանն այլ է:  Բո լորն ի րենց զգում են ինչ պես մի մեծ ըն տա-
նի քում` եղ բայր ներ և  քույ րեր՝ տար բեր ծնող նե րից:

- Պ լա նա վո րու՞մ եք ա պա գա յում այ ցե լել  Հա յաս տան:
Ա յո, հույս ու նեմ պար բե րա բար այ ցե լել, ըն տա նի քիս հետ միա սին:
- Որ պես հա րուստ մաս նա գի տա կան ու ղի ան ցած փոր ձա ռու բժիշկ՝ ի՞նչ 

խոր հուրդ կտաք  Ձեր ա պա գա գոր ծըն կեր նե րին:
 Մի՛ կենտ րո նա ցեք մաս նա գի տութ յան, կոչ ման վրա և  մի՛ հե տապն դեք 

փող կամ հե ղի նա կութ յուն ձեռք բե րել:  Դա կա րող է օգ նել ձեզ աշ խա տանք 
գտնել, բայց դրանք չեն տա նի ձեզ դե պի ձեր կյան քի նպա տա կը:  Կար ևո րե՛ք 
ձեր հե տաքրք րութ յուն նե րը, արժ ևո րե՛ք այն ա մենն, ին չը ձեզ հու զում է:  Ձեր 
ձգտում ե րը ձեր հո գու ձայնն են, դրանք եր բեք ձեզ չեն խա բի:

Հարցազրույց



 Միաց յալ  Նա հանգ նե րում հե տա զո տութ յուն նե-
րի բնա գա վա ռում մեծ հե ղի նա կութ յուն վա յե լող 
 Ջոնս  Հոփ քին սի հա մալ սա րա նի ու ռուց քա բա-
նութ յան Sibley Memorial հի վան դա նո ցի տնօ-
րեն, ու րո լո գիա յի ա սիս տենտ, պրո ֆե սոր Ար-
մի նե Ս մի թը Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի այ ցե լու 
պրո ֆե սոր է։  Մեր հայ րե նակ ցու հու, ա ռա ջա տար 
մաս նա գե տի, ԱՄՆ-ում նշա նա կա լի ձեռք բե րում-
ներ գրան ցած մաս նա գե տի հետ զրու ցել ենք 
մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան, ինչ պես նաև 
կա յաց ման ճա նա պար հին հան դի պած մար տահ-
րա վեր նե րի և  ա ռա վե լութ յուն նե րի մա սին։ 

- Սկ սենք բժիշկ դառ նա լու  Ձեր ո րո շու մից: Արդ յո՞ք 
դա  Ձեր ե րա զանքն էր:

Ինձ միշտ դուր է ե կել ու րիշ նե րին օգ նե լը և ն րանց 
խնդիր նե րը լու ծե լը, բայց մաս նա գի տութ յան ընտ րութ-
յու նը ես վե րագ րում եմ քրոջս: Երբ փոքր էի, նա բժշկա-
կան դպրոց էր հա ճա խում, իսկ ինձ միշտ շատ էին 
գրա վում նրա բժշկա կան գրքե րը: Երբ ե կավ մաս նա գի-
տութ յուն ընտ րե լու ժա մա նա կը, ես գնա ցի նրա հետ քե-
րով և  երբ ևէ չեմ զղջա ցել իմ ո րոշ ման հա մար:

- Ինչ պի սի՞ դժվա րութ յուն նե րի է բախ վում բժիշկն 
իր գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում:

Ա մե նա մեծ խնդիրն աշ խա տան քից ամ բող ջո վին 
դուրս լի նե լու ան կա րո ղութ յունն է: Ես ստա նում և 
 պա տաս խա նում եմ զան գե րին ու նա մակ նե րին օր վա 
բո լոր ժա մե րին, ինչ պես նաև հանգստ յան օ րե րին, ին-
չը խլում է ըն տա նի քի հետ անց կաց նե լիք ժա մա նա կիս 
մեծ մա սը:

- Ի՞նչ ա ռա վե լութ յուն նե րից է օգտ վում բժիշ կը:
Որ պես բժիշկ ներ՝ մեր ա ռա վե լութ յու նը մեզ վստահ-

ված մարդ կա յին կյան քերն են, և չ կա ու րիշ ո չինչ, որ 
հա մե մա տե լի լի նի այս զգա ցո ղութ յան հետ: Լ սել, թե 
ինչ պես են հի վանդ նե րը վստա հում ինձ և  փոր ձել լու-

ծել նրանց խնդիր նե րը` նրանց կյան քը բա րե լա վե լու և  
եր կա րաց նե լու ջան քե րով, ինձ մեծ գո հու նա կութ յուն է 
պատ ճա ռում:

-  Մի փոքր պատ մե՛ք  Ձեր կա րիե րա յի մա սին:
Իմ կա րիե րա յի սան դուղ քը մի փոքր խճճված է, քա-

նի որ սկսել եմ բժշկա կան ու սու ցու մը  Հա յաս տա նում, 
այ նու հետև տե ղա փոխ վե ցի ԱՄՆ, որ տե ղից զրո յից 
պետք է սկսեի ա մեն ինչ: Գ նա ցի անգ լե րե նի ու սուց-
ման դպրոց, այ նու հետև հա մայն քա յին քո լեջ, ա պա՝ 
հա մալ սա րան, իսկ հե տո, ի վեր ջո, բժշկա կան դպրոց 
և  ու րո լո գիա յի գծով օր դի նա տու րա: Դ րա նից հե տո ես 
ար ժա նա ցա ե ռամ յա կրթա թո շա կի ու րո լո գիա կան ու-
ռուց քա բա նութ յան ո լոր տում և, ի վեր ջո՝ հաս տատ վե ցի 
 Ջոնս  Հոփ քին սի հա մալ սա րա նում: 

-  Ձեզ հա ջող վու՞մ է հանգս տա նալ: Ի՞նչ նա խա սի-
րութ յուն ներ ու նեք:

 Ցա վոք՝ հանգս տա նա լու ժա մա նակս քիչ է, բայց 
ինձ հա ջող վում է օգ տա գոր ծել այս ժա մա նա-
կը վա զե լու և  մար տար վես տով զբաղ վե լու հա մար: 
 Խո հա րա րութ յու նը նույն պես իմ նա խա սի րութ յուն նե րի 
շար քում է:

- Կ պատ մե՞ք  Ձեր ըն տա նի քի մա սին:
Ա մուս նա ցած եմ, ու նեմ դե ռա հաս աղ ջիկ: Ես և  ա մու-

սինս ա մեն կերպ փոր ձում ենք հանգստ յան օ րերն անց-
կաց նել ըն տա նե կան մի ջա վայ րում։ Ձմ ռա նը գնում 
ենք դա հուկ նե րով սա հե լու, իսկ ամ ռա նը սո վո րա բար 
բա ցօթ յա սպոր տաձ ևե րով ենք զբաղ վում, քայ լում և 
 լո ղում: 

-  Հայ րե նի քի հետ կապ ված ի՞նչն եք կա րո տում։
Ա մե նից շատ կա րո տում եմ հայ րե նա կից նե րիս: 

 Ման կութ յու նից հի շում եմ ա ներ ևա կա յե լի հա մեղ 
մրգերն ու բան ջա րե ղե նը: Աշ խար հում չկա որ ևէ այլ ծի-
րան կամ լո լիկ, ո րը մոտ լի նի հայ կա կա նին:

- Պ լա նա վո րու՞մ եք ա պա գա յում այ ցե լել 
 Հա յաս տան:

Երբ ճա նա պար հոր դե լը կրկին ա պա հով դառ նա՝ ես 
ան պայ ման նո րից կայ ցե լեմ  Հա յաս տան:

- Որ պես հա րուստ մաս նա գի տա կան ու ղի ան ցած 
փոր ձա ռու բժիշկ՝ ի՞նչ խոր հուրդ կտաք  Ձեր ա պա գա 
գոր ծըն կեր նե րին:

 Հետ ևե՛ք ձեր սրտին: Ե թե կյան քում լրջո րեն ձգտեք, 
ու րեմ լավ մաս նա գետ կլի նեք: Ես ա կա նա տես եմ ե ղել, 
թե ինչ պես են իմ բազ մա թիվ գոր ծըն կեր ներ հրա ժար-
վում մաս նա գի տութ յու նից, քա նի որ ընտ րել էին այն 
սխալ պատ ճառ նե րով և  պատ րաստ չէին դի մա կա յե լու 
բժշկութ յամբ զբաղ վե լու մար տահ րա վեր նե րին:

ԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸՊԱՀԱՆՋՈՒՄԷ
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 Սի րիա հայ Ա նի  Կի րա կոս յա նը հստակ ո րո շել 
է՝ ապ րե լու և  աշ խա տե լու է միայն հայ րե նի քում՝ 
 Հա յաս տա նում։

Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի ընդ հա նուր բժշկութ յան 
ֆա կուլ տե տի 24-ամ յա շրջա նա վարտն ա պա գա 
մաշ կա բան է։

Ա նին ծնվել է  Հա լե պում, մե ծա ցել՝  Կա միշ լի քա-
ղա քում:  Կի րա կոս յան նե րի ըն տա նի քը  Սի րիա յում է 
հայտն վել  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նից հե տո՝ գաղ թե-
լով  Վա նից։

 Փախ չե լով  Սի րիա յի պա տե րազ մից՝ ըն տա նի քը 2020 
թվա կա նին ա կա նա տես ե ղավ Ար ցա խի պա տե րազ-
մին։ «Ար ցա խը մեր սրտի կար ևոր կտորն է։ Անհ նար 
է դի մա նալ այդ ցա վին։  Սա մեր հողն է, սա մեր եր-
կիրն է», - ա սում է Ա նին։

 Նա  Հա յաս տան տե ղա փոխ վեց 2014 թվա կա նին՝ 
դպրոցն ա վար տե լուց հե տո: « Մեր ըն տա նի քում 
բժշկութ յու նը ժա ռան գա բար է փո խանց վել։  Դեռ ման-
կուց ե րա զում էի բժիշկ դառ նալ՝ ա ռողջ և  ու ժեղ հա-
սա րա կութ յան ստեղծ մա նը նպաս տե լու հա մար: Բժշ կի 
ու ղին ընտ րե լու հար ցում ամ բողջ ըն տա նիքս, հատ կա-
պես՝ մայրս, ա ջակ ցում էր ինձ», - պատ մում է սփյուռ-
քա հայ շրջա նա վար տը:

Բժշ կա կան մայր բու հում 6 տա րի ու սա նե լուց հե տո 
Ա նին վստահ և  գոհ է բժիշկ դառ նա լու իր ո րո շու մից, 
հատ կա պես այն բա նից հե տո, երբ 2 տա րի ապ րեց 
COVID-19-ի ան նա խա դեպ հա մա վա րա կի պայ ման նե-
րում, ին չը կտրուկ փո խեց բո լո րիս կյան քը:

«Ես նա խընտ րե ցի գնալ ե րա զան քիս հետ ևից և 
 դառ նալ բժիշկ։ Եվ, ի հար կե, այդ ե րա զան քին հաս-
նե լու հա մար չէր կա րող լի նել ա վե լի լավ տեղ, քան 
հայ րե նի քը՝  Հա յաս տա նը և Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նը, ո րի շրջա նա վարտ նե րը 
մաս նա գի տա կան հա ջող ված գոր ծու նեութ յուն են 
ծա վա լում ամ բողջ աշ խար հում», - ընդգ ծում է Ա նին: 
 Նա եր ջա նիկ է ԵՊԲՀ-ում սո վո րե լու իր ո րոշ ման հա-
մար և հ նա րա վո րութ յան դեպ քում նույ նիսկ այն չէր փո-
խի։

Եր ևա նում նրա ճա նա պար հոր դութ յան սկիզ բը մար-
տահ րա վեր նե րով լի էր. « Հե ռու էի իմ ըն տա նի քից և  
ըն կեր նե րից, սա կայն ըն դա մե նը մի քա նի շա բաթ 
հե տո ինձ զգում էի ինչ պես տա նը: Սկ սե ցի ըն կեր-
ներ ձեռք բե րել, ո րոնք հե տո դար ձան իմ ըն տա նի-
քը», - ան կեղ ծա նում է սփյուռ քա հայ ա պա գա բժիշ կը:

Ա նին սի րում է նաև եր գել․ բժշկա կան բու հի օ տա-
րերկ րա ցի ու սա նող նե րի հետ հա յոց լեզ վի և բժշ կա կան 
տեր մի նա բա նութ յան ամ բիո նի « Վեր նա տուն» երգ-
չախմ բի շրջա նա կում հասց րել է հա մերգ ու նե նալ Ա լեք-
սանդր Ս պեն դիար յա նի ան վան օ պե րա յի և  բա լե տի 
պե տա կան ա կա դե միա կան թատ րո նում՝ կա տա րե լով 
եր գեր  Սա յաթ- Նո վա յի եր գա ցան կից։

 Գոր ծըն կեր նե րի և  հան րա պե տութ յան հա մա պա-
տաս խան կա ռույց նե րի ա ջակ ցութ յամբ նա պլա նա վո-
րում է ա ռող ջութ յան ա պա հո վագ րութ յան բա զա ստեղ-
ծել:

 Դա սա խոս նե րից և  ա վագ գոր ծըն կեր նե րից Ա նին սո-
վո րել է աշ խա տան քա յին է թի կա, ինչն, Ա նիի հա մոզ-
մամբ, բժշկի հա մար ա մե նա կար ևոր հատ կութ յունն է։

« Բա րութ յու նը, հա մես տութ յու նը և  ու ժեղ կամ քը 
նույն պես հա ջո ղութ յան հաս նե լու կար ևոր գոր ծոն-
ներ են: Ա վե լորդ է ա սել, որ բժշկա կան ո լոր տում նո-
րին և  ա ռա ջա դե մին մշտա պես տեղ յակ լի նե լը վճռո-
րոշ նշա նա կութ յուն ու նի մեզ՝ բժիշկ նե րիս հա մար 
հի վանդ նե րին արդ յու նա վետ բու ժում ա պա հո վե լու 
տե սանկ յու նից», - կար ծում է ԵՊԲՀ շրջա նա վար տը:

Ա պա գա բժիշկ նե րին Ա նին խոր հուրդ է տա լիս նվիր-
ված լի նել ի րենց աշ խա տան քին. « Հի վան դը պետք է լի-
նի թիվ մեկ ա ռաջ նա հեր թութ յու նը:  Մաս նա գի տա կան 
կա յա ցու մը հեշտ չի լի նե լու, կլի նեն սթրե սա յին և դժ վա-
րին օ րեր, բայց դա, ի վեր ջո, կփոխ հա տուց վի», - եզ րա-
փա կում է ա պա գա մաշ կա բա նը:
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Բժշ կա կան բու հի ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի վե ցե-
րորդ կուր սի ու սա նո ղու հի  Ֆա լակ Ան սա րին ցան կա նում է դառ-
նալ գի նե կո լոգ և  մաս նա գի տա նալ կա նանց վե րար տադ րո ղա-
կան ա ռող ջութ յան ո լոր տում։  

Ծն վել և  մե ծա ցել է Հնդ կաս տա նի Չ հա տիս գարհ նա հան գի Ամ բի-
կա պուր քա ղա քում։  

Դպ րո ցա կան տա րի նե րին ա պա գա բժիշ կը զբաղ վել է գե ղագ-
րութ յամբ և  դա սա կան պա րե րով, ո րոնք հնդկե րե նում կոչ վում են 
«բհա րատ նատ յամ»:

« Չոր րոր դից մինչև 12-րդ  դա սա րան ա մեն տա րի պարգ ևատր վում 
էի, վազ քի մրցույթ նե րում ևս  բազ մա թիվ մրցա նակ նե րի եմ ար ժա-
նա ցել:  Մաս նակ ցել եմ նաև հե ռա ցատ կի ա ռաջ նութ յուն նե րի, բայց 

հե տո ստիպ ված էի կենտ րո նա նալ բարձ րա գույն կրթութ յան 
վրա», - պատ մում է  Ֆա լա կը, ո րը նաև ակ տի վո րեն է մաս-
նակ ցել ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի օ տա րերկ րա ցի ու սա-
նող նե րի խորհր դի մի ջո ցա ռում ե րին:

24-ամ յա հնդկու հուն ման կուց են գրա վել բժշկի մաս նա գի-
տութ յունն ու դրա նից բխող կար գա պա հութ յու նը:

 «Ինձ հա մար պաշ տա մուն քի ա ռար կա էին բժիշկ նե րի 
աշ խա տան քա յին է թի կան և  այն ջան քե րը, ո րոնք այս ազն-
վա կան մաս նա գի տութ յան տեր մար դիկ ներդ նում են ի րենց 
հի վանդ նե րի ա ռող ջութ յան վե րա կանգն ման հա մար», - ան-
կեղ ծա նում է  Ֆա լա կը:

ԵՊԲՀ-ն, նրա խոս քով, Հնդ կաս տա նից դուրս գտնվող 
հա մալ սա րան նե րի շար քում  ա ռա ջա տար նե րից է: «Այս հա-
մալ սա րա նի կրթա կան հա մա կար գը, հո գա տա րութ յունն 
ու ու շադ րութ յու նը, ո րոնց ար ժա նա նում են ու սա նող նե րը, 
անն կա րագ րե լի են:  Հա մալ սա րա նի բո լոր շրջա նա վարտ նե-

րը, ո րոնց հետ ես հնա րա վո րութ յուն ու նե ցա զրու ցե լու, կիս վում էին 
գե ղե ցիկ նվի րա կան հու շե րով՝ դե կա նատ նե րի շեն քի մի ջանցք նե րով 
շտա պե լուց մինչև հա մալ սա րանն ա վար տե լու հի շար ժան օ րը: Ինքս 
հա մոզ վե ցի դրա նում․ ան կեղծ սի րով և  խո րը հիաց մուն քով կա րող եմ 
ա սել՝ Եր ևանն իմ երկ րորդ տունն է՝ տնից հե ռու», - վստա հեց նում է 
 Ֆա լա կը։ -Այն ջեր մութ յու նը, ո րով հայ ժո ղո վուր դը դի մա վո րում է զբո-
սաշր ջիկ նե րին և  ու սա նող նե րին, իս կա պես գնա հա տե լի է»,- ա վե լաց-
նում է ու սա նո ղու հին:

 Բո լոր նրանց, ով քեր մտա դիր են ապ րել բժշկի կյան քով և 
 կար գա պա հութ յամբ, նա խոր հուրդ է տա լիս միշտ հի շել հան գիստ և 
 համ բե րա տար լի նե լու կար ևո րութ յան մա սին: «Ճշ տա պա հութ յու նը և 
 հար գա լից վե րա բեր մունքն այս մաս նա գի տութ յան մեջ եր կա րա կե-
ցութ յան ե րաշ խիքն են», - եզ րա փա կում է  Ֆա լակ Ան սա րին։
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Ա պա գա սրտա թո րա սա յին վի րա բույժ  Բիս մի 
Է լի զա բեթ  Բի ժուն միշտ է ե րա զել բժիշկ դառ նա-
լու մա սին:  Հնդ կու հին Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ընդ-
հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի շրջա նա վարտ է: 
Ծն վել և  մե ծա ցել է  Դե լիում:

23-ամ յա  Բիս մին մա նուկ հա սա կում խա ղում էր միայն 
բժշկա կան խա ղե րի հա վա քա ծու նե րով և  պատ կե րաց նում 
ի րեն վի րա բույ ժի կար գա վի ճա կում:

« Տա տի կիս մահ վա նից հե տո ինձ հա մար շատ հստակ 
էր. պետք է դառ նամ բժիշկ և  մաս նա կից լի նեմ կյան քեր 
փրկե լու գոր ծին», - պատ մում է նա:

Փնտ րե լով բժշկա կան կրթութ յուն ա պա հո վող լավ բու-
հեր՝ նա ա ռանձ նաց րեց Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նը: 

«Աստ ծո օգ նութ յամբ հայտն վե ցի  Հա յաս տա նում և  այն քան հպարտ 
եմ, որ այս հա մալ սա րա նի շրջա նա վարտ եմ», - շեշ տում է  Բիս մին:

 Հա յաս տա նը, նրա խոս քով, ա մուր ար մատ նե րով եր կիր է՝ հա րուստ 
մշա կույ թով: 

« Պետք է ա սեմ, որ հա յե րը լի են կյան քով և  ու րա խութ յամբ: Կ յան քը 
Եր ևա նում հրա շա լի է. այս տեղ ինձ զգում եմ ինչ պես տա նը», - խոս տո-
վա նում է ա պա գա բժիշ կը: 

 Բիս մին շնոր հա կալ է ԵՊԲՀ բո լոր դա սա խոս նե րին, ո րոնք ա ջակ-
ցում են յու րա քանչ յուր ու սա նո ղի:

« Դա սա խոս նե րիս շնոր հիվ այ սօր ես հա սել եմ այն ա մե նին, ին չի 
մա սին միշտ ե րա զել եմ», - ա վե լաց նում է նա:

 Բիս մին հա վա սա րա պես սի րում է և՛ սրտա բա նութ յու նը, և՛ վի րա բու-
ժութ յու նը, ուս տի ցան կա նում է դառ նալ սրտա թո րա սա յին վի րա բույժ:

«Այժմ՝ ա վար տե լուց հե տո, ճա նա պար հոր դե լու եմ, լի նե լու եմ 
 Հա յաս տա նի յու րա քանչ յուր անկ յու նում, քա նի որ այս տե ղի բնութ յունն 
այն քան հրա պու րիչ է, հո գին խա ղա ղեց նող», - վստա հեց նում է նա:

Բժշ կի աշ խա տան քում,  Բիս միի հա մոզ մամբ, շատ կար ևոր է կա րեկ-
ցան քը, քա նի որ կա րող ես բու ժել հի վանդ նե րին, միայն այն դեպ քում, 
երբ զգում ես նրանց:

« Հա ջող կա րիե րա ու նե նա լու հա մար անհ րա ժեշտ է նվիր ված լի նել 
բժշկա կան մաս նա գի տութ յա նը: Եր բեք պետք չէ մե ծամ տա նալ. բժիշ-
կը միշտ պետք է լի նի հա մեստ և  բա րի: Ա պա գա բժիշկ նե րին խոր-
հուրդ եմ տա լիս հա վա տալ սե փա կան ու ժե րին, լի նել հե տաքրք րա սեր և 
 լայ նա խոհ՝ ա մեն օր նոր բան սո վո րե լու հա մար», - եզ րա փա կում է  Բիս մի 
Է լի զա բեթ  Բի ժուն: 

ՀՆԴԻԿՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԸ

ՈՐՈՇԵԼԷՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴԵԼ

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՎՄԵԿ

Ուսանողի անկյուն



« Մե րօր յա հե րոս նե րը».  Ընտ րել ռազ մա կան բժշկի 
մաս նա գի տութ յու նը` նշա նա կում է ա մուր կա պե րով 
կապ վել հայ րե նի քին ու ծա ռա յել բժշկի և ս պա յի կոչ մա-
նը հա վա տա րիմ: Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ռազ մաբժշ-
կա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նող  Հա րութ յուն  Թի լիք յա նը 
սեպ տեմ բե րի 27-ին Ար ցա խի դեմ ի րա կա նաց վող պա-
տե րազ մի ժա մա նակ, հայ րե նի քի պաշտ պա նութ յան հա-
մար մղվող մար տում, սահ մա նին կանգ նեց որ պես զին-
վոր` չմո ռա նա լով նաև այն ա ռա քե լութ յու նը, ո րը կոչ ված 
է` օգ նել բու ժօգ նութ յան կա րիք ու նե ցող զի նա կից ըն կեր-
նե րին, փրկել կյան քեր ու զո հել կյան քը` հա նուն հայ րե-
նի քի և  հա նուն կյան քե րի: 

 Մե րօր յա հե րո սը ծնվել է 1998-ի ապ րի լի 18-ին, Ա րա-
րա տի մար զի  Մար մա րա շեն գյու ղում։  Բազ մա թիվ հե-
տաքրք րութ յուն ներ ու նե ցող  Հա րութ յունն ընտ րեց  
բժշկութ յու նը:  Պա տա հա կան չէր, որ ո րո շեց  ծա ռա յել 
կրկնա կի՝ զին վո րա կա նի և  Հի պոկ րա տի երդ ման ներ-
քո: 

 Թե ինչ պես է  Հա րութ յուն  Թի լիք յանն ընտ րել ռազ-
մա կան բժշկի մաս նա գի տութ յու նը, պատ մում է քույ-
րը`  Մա րի ցան. «Եղ բայրս սկզբուն քո րեն դեմ էր հայ-
րե նի քից հե ռա նա լուն, չէր պատ կե րաց նում ա պա գան 
 Հա յաս տա նից հե ռու, և  դա էր այն պատ ճառ նե րից մե կը, 
որ ըն դուն վեց ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տետ՝ իր կյան քը 
կա պե լով հայ րե նի քին»:

Ք րոջ խոս քով՝ ան մա հա ցած եղ բայ րը լավ օ րի նակ էր 
բո լո րի հա մար. շրջա պա տում գնա հա տում էր ա մեն ինչ՝ 
ու շա դիր էր ցան կա ցած ման րու քի նկատ մամբ:  Սի րում 
էր ար վես տը, ու ներ ե րաժշ տա կան կրթութ յուն. սո վո րել 
է Առ նո  Բա բա ջան յա նի ան վան ե րաժշ տա կան դպրո-
ցում՝ նվա գում էր ջու թակ, կի թառ, դաշ նա մուր, զբաղ-
վում էր սպոր տով՝ ֆուտ բոլ, շախ մատ և  այլն:

ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի ու սա նո ղը, ո րը 
հայ րե նի քի պաշտ պա նութ յան հա մար տվեց ա մե նա-
թան կը՝ կյան քը, ո րո շել էր ընտ րել  ու ռուց քա բա նի մաս-
նա գի տա ցու մը, ծա ռա յել   հայ րե նի քում՝ փրկե լով բազ-
մա թիվ կյան քեր: 

 Մե րօր յա հե րո սը պա տե րազ մի ա մե նա թեժ կե տում 
բժշկի վար պե տութ յամբ ա ռա ջին բու ժօգ նութ յուն է ցույց 
տվել ու նպաս տել վի րա վոր նե րի՝ շարք վե րա դառ նա-
լուն:

 Հա րութ յուն  Թի լիք յա նը 2020 թվա կա նի հոկ տեմ բե-
րի 2-ին զոհ վել է Ջ րա կա նում՝ ար կի պայթ յու նից։   Նա 
հա մալ րեց ան մա հա ցած հե րա ցիա կան նե րի շար քը: 
 Զո հե լով  կյան քը` նրանք ընդ միշտ կման բժշկա կան 
բու հի այն հե րոս նե րը, ո րոնք հպար տո րեն տվե ցին 
ի րենց պարտ քը հայ րե նի քին, բո լո րը պարտք մա ցին 
նրանց...

ՀԱ ՐՈւԹ ՈւՆ 
 ԹԻ ԼԻՔ ՅԱՆ
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« Մե րօր յա հե րոս նե րը».  Բժշ կի մաս նա գի տութ յունն ընտ րած 
սո վո րող ներն ու շրջա նա վարտ նե րը բժշկա կան բու հի մի մաս-
նիկն են՝ ա մուր կա պե րով կապ ված: Ար ցախ յան վեր ջին պա տե-
րազ մում զոհ ված ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի նախ կին 
սո վո րող, ա վագ սեր ժանտ  Պա րույր  Հա կոբ յա նը ևս  հա մալ րեց 
ան մա հա ցած հե րա ցիա կան նե րի շար քը:

 Նա ծնվել է 1990-ին,  Կո տայ քի մար զի  Չա րեն ցա վան քա ղա-
քում,  ծա ռա յել է Ար ցա խում, ո րից հե տո` 2010 թվա կա նին, անվ-
ճար հի մունք նե րով ըն դուն վել է ԵՊԲՀ ստո մա տո լո գիա կան ֆա-
կուլ տետ:  Պա րույ րը 2014 թվա կա նին անձ նա կան պատ ճա ռով 
ընդ հա տում է ու սում ա ռութ յու նը, և  ո րո շա կի դժվա րութ յուն նե-
րի պատ ճա ռով նրան չի հա ջող վում կրկին վե րա դառ նալ ա կա-
դե միա կան մի ջա վայր:  Կուր սըն կեր նե րը փաս տում են, որ նա 
մշտա պես ցան կա ցել է շա րու նա կել ու սու մը և  մաս նա գի տա նալ 
իր ընտ րած ո լոր տում: Բժշ կի մաս նա գի տութ յունն ընտ րած 
 Պա րույրն իր ու ղին շա րու նա կում է ՀՀ զին ված ու ժե րում՝ 2017 
թվա կա նից 3 տա րի ժամ ե տով պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան 
է անց նում Ար ցա խի ՊԲ  Մար տա կեր տի N զո րա մա սում: 2020 
թվա կա նի մա յի սին նա կրկին եր կա րաց նում է պայ մա նա գի րը՝ 
նույն զո րա մա սում շա րու նա կե լով ծա ռա յել հայ րե նի քին:

 Նախ կին հա մա կուր սե ցի, մտե րիմ ըն կեր Ա րամ  Հա կոբ յա նը 
պատ մում է, որ  Պա րույրն ա ռանց վա րա նե լու կանգ նել է հայ րե-
նի քի սահ ման նե րը պաշտ պա նող զի նա կից տղա նե րի կող քին՝ 
կա տա րե լով մաս նա գի տա կան և  հայ րեն քի ա ռաջ իր պարտ քը:

« Պա տե րազ մի օ րե րին էլ, չնա յած նրան, որ կրթութ յու նը կի-
սատ էր թո ղել «դոկ տոր» էին ան վա նում, քա նի որ, բա ցի զին-
վո րա կան ծա ռա յութ յու նից, նաև շատ ու շատ վի րա վոր նե րի է 
բու ժօգ նութ յուն ցու ցա բե րել»,- նշում է ըն կե րը՝ ա վե լաց նե լով, որ 
 Պա րույ րը, լի նե լով տա րի քով ա վե լի մեծ, ի րենց շրջա պա տի շար-
ժիչ ուժն էր, մեծ ձգտում ու ներ և  ա մեն ին չում փոր ձում էր լա վը 
տես նել:

Ա րամ ընդգ ծում է, որ պա տե րազ մի մեկ նար կից կարճ ժա մա-
նակ ա ռաջ ըն կե րը մաս նա գի տա կան դաշ տում էլ ծրագ րեր էր 
նա խան շել: « Պա րույ րը՝  Պա շը, ինչ պես մենք ի րեն ան վա նում 
էինք, ի րա կան հե րոս է:  Մար տի դաշ տում էլ իր զի նա կից նե րը 
ա ներ ևա կա յե լի քա ջա գոր ծութ յուն նե րի մա սին են պատ մում, 
ին չը շատ բնո րոշ էր նրա էութ յա նը»,- ա սում է ըն կե րը՝ ԵՊԲՀ 
շրջա նա վարտ  Նա րեկ  Հա րութ յուն յա նը՝ հա վե լե լով, որ զոհ ված 
ըն կե րոջ մա սին կա րե լի է ան վերջ խո սել, քա նի որ նա լավ մար-
դու ի րա կան օ րի նակ էր:

 Զի նա կից ներն առ այ սօր պատ մում են  Պա րույ րի նվիր վա ծութ-
յան ու հայ րե նա սի րութ յան մա սին: Դ րա վառ ա պա ցույ ցը նաև 
մեր օ րե րի հե րո սի զոհ վե լու հան գա մանք ներն են: Լ սե լով ըն կե-
րոջ վի րա վոր վե լու մա սին լու րը՝  Պա րույ րը օգ նութ յուն ցու ցա բե-
րե լու նպա տա կով հոկ տեմ բե րի 29-ի ա ռա վոտ յան ուղ ևոր վում է 
վի րա վոր ըն կեր նե րին դուրս բե րե լու, սա կայն, ա վաղ, զոհ վում է 
ա նօ դա չու թռչող սար քի հար վա ծից:

 Պա տե րազ մից ե րեք ա միս անց՝ հուն վա րի 21-ին, հաս տատ-
վում է  Պա րույր  Հա կոբ յա նի զոհ վե լու փաս տը:   

 Խո նարհ վում ենք զոհ ված հե րոս նե րի հի շա տա կի ա ռաջ:  
 

ՊԱ ՐՈՒՅՐ 
 ՀԱ ԿՈԲ ՅԱՆ

Մերօրյա հերոսներ
Անմահացած
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Մերօրյա հերոսներ
Անմահացած Ա րամ 

Ս տե փան յան
« Մե րօր յա հե րոս նե րը». Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ան-

մա հա ցած մե րօր յա հե րոս նե րին միա ցավ Ա րամ Ս տե-
փան յա նը, ո րը ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տետ էր ըն-
դուն վել՝ հայ րե նի քի նկատ մամբ պարտ քի զգա ցու մով: 
«Այդ պես էլ զո րա կոչ վեց բա նակ. ծա ռա յութ յունն անց նում 
էր Ջ րա կա նի զո րա մա սում»,- պատ մում է ՌԲՖ շրջա-
նա վարտ,  Վար դե նի սի  հրե տա նա յին գնդի ռազ մա կան 
բժիշկ  Վար դան  Վար դան յա նը, ո րը Ա րա մի հետ շուրջ 6 
տա րի ապ րել է ու սա նո ղա կան հան րա կա ցա րա նում:

Ն կա րագ րե լով կուր սըն կե րո ջը նշում է՝ Ա րամ իր էութ-
յամբ հո գա տար, ըն կե րա սեր, իր խոս քը գոր ծով ա պա ցու-
ցող ան հատ էր:  Նա ֆի զի կա պես շատ ու ժեղ էր, սի րում էր 
շախ մատ և  ֆուտ բոլ խա ղալ: «Բժշ կի մաս նա գի տութ յու նը 
պա տա հա բար չէր ընտ րել. միշտ ա սում էր, որ մարդ կանց 
օգ նելն իր հա մար հպար տութ յուն է, իսկ ռազ մա կան 
բժշկի բարդ ու ղին՝ պարտ քի զգա ցում հայ րե նի քի նկատ-
մամբ»,- հի շում է  Վար դան  Վար դան յա նը՝ ա վե լաց նե լով, 
որ Ա րամ ան մա ցորդ նվի րու մով էր ա նում այն գոր ծը, 
որն ի րեն վստահ վում էր:

Ինչ պես նշում է կուր սըն կե րը, 2020-ի սեպ տեմ բե րի 22-
ին, իր հետ վեր ջին հե ռա խո սազ րույ ցի ժա մա նակ մե րօր-
յա հե րո սը պատ մել է, որ ցան կութ յուն ու նի տե ղա փոխ վել 
հե տա խու զութ յան վաշտ՝ ծա ռա յութ յունն ա վե լի արդ յու-
նա վետ անց կաց նե լու նպա տա կով:

« Հա րա զատ ներն Ա րա մի հետ վեր ջին ան գամ կապ են 
հաս տա տել պա տե րազ մի ա ռա ջին օ րե րին: Ա րա մի ա վագ 
եղ բայրն այդ ըն թաց քում նույն պես Ջ րա կա նում է կռվել ու 
մինչև պա տե րազ մի ա վար տը փնտրել է նրան»,- ընդգ-
ծում է ՌԲՖ շրջա նա վար տը՝ ա վե լաց նե լով, որ Ա րա մի զի-
նա կից ըն կեր նե րից մե կը, ո րին նա, կրա կի տա կից դուրս 
բե րե լով ա ռա ջին բու ժօգ նութ յուն է ցու ցա բե րել, պատ մել 
է, որ Ա րա մը գնա ցել է մյուս վի րա վո րին օգ նե լու և  հետ չի 
վե րա դար ձել. զոհ վել է իր ընտ րած մաս նա գի տութ յա նը 
հա վա տա րիմ մա լով՝ պարտ քը կա տա րե լիս:

Ա րամ Ս տե փան յա նը բազ մա թիվ ցան կութ յուն նե րի 
շար քում ա ռանձ նաց նում էր վաս ված քա բա նի մաս նա-
գի տա ցում ձեռք բե րե լու նպա տա կը, ո րը պետք է ի րա կա-
նութ յուն դարձ ներ բժշկա կան կրթութ յունն ա վար տե լուց 
հե տո:

Բժշ կա կան բու հի ան մա հա ցած հե րո սը հան րա կա ցա-
րա նում մի ըն տա նիք դար ձած 8 ա պա գա բժիշկ նե րից 
մեկն էր, որն ա նա վարտ թո ղեց բժիշկ դառ նա լու իր ու ղին: 
« Մինչև Ա րա մի մա սունք նե րը գտնե լը՝ մեծ հա վատ կար, 
որ նա ողջ է: Ս պա սում էինք, որ կվե րա դառ նա ու կկիս-
վեինք մեր սխրա գոր ծութ յուն նե րով, բայց մեր պատ-
մութ յու նը կի սատ մաց...  Մենք չենք հա մա-
րում, որ Ա րա մը զոհ վել է, նա միշտ կմա 
մեր ըն կե րը»,-եզ րա փա կում է  Վար դան 
 Վար դան յա նը, ո րը պա տե րազ մի ժա մա նակ 
ռազ մա կան բժշկի իր ա ռա քե լութ յունն ի րա-
կա նաց րել է  Քար վա ճա ռում:

ո



Եվ պա տե րազ մա կան պայ ման նե րում, և  խա ղաղ օ րե րին բժիշ կը մար տիկ է, ո րը 
պայ քա րում է վի րա վո րի ու հի վան դի կյան քի ու ա ռող ջութ յան հա մար: 

Ան ցած տար վա 44-օր յա պա տե րազ մի ըն թաց քում շատ ա պա գա բժիշկ ներ  
կա մա վոր կամ ծա ռա յութ յան բե րու մով մեկ նե ցին ա ռաջ նա գիծ՝ մարդ կա յին ու 

մաս նա գի տա կան սխրանք ներ կա տա րե լու: 

Բժշ կա կան կրթօ ջա խի շատ սա ներ պա տե րազ մա կան օ րե րին աչ քի ըն կան ի րենց 
հե րո սութ յուն նե րով, ո րոնք ա ռա վել քան օ րի նա կե լի են ա պա գա բժիշկ նե րի հա մար: 

Կ յան քե րի փրկութ յունն ու բու ժօգ նութ յան տրա մադ րումն ա ռաջ նա հեր թութ յուն էր, 
ո րը նրանք կա տա րե ցին բարձր պա տաս խա նատ վութ յամբ:  

Պա տե րազմ կոչ վող ար հա վիր քը ծանր փոր ձութ յուն էր ա պա գա բժիշկ նե րի հա մար, 
սա կայն նրանք փոր ձում են չկորց նել լա վա տե սութ յունն ու շարժ վել ա ռաջ:

  Պաշտ պա նա կան գե րա տես չութ յու նը, ա նուն առ ա նուն նշել է կա մա վոր 
 սկզբուն քով ու անմ նա ցորդ նվի րու մով բու ժաշ խա տանք նե րին զին վո րագր ված  

ու սա նող նե րին և շ նոր հա կա լութ յուն  հայտ նել՝ ընդգ ծե լով, որ ա պա գա բժիշկ ներն 
ա րել են ա մեն հնա րա վորն ու անհ նա րի նը՝  կա տա րե լով բազ մաբ նույթ բու ժա կան և 

խ նամ քի աշ խա տանք ներ։

 Սեպ տեմ բե րի 27-ից նո յեմ բե րի 9-ը ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում 
անձն վեր աշ խա տան քի, խի զա խութ յան, հայ րե նի քի նվի րու մի և  անմ նա ցորդ  
ծա ռա յութ յան հա մար շա տերն ար ժա նա ցան մե դալ նե րի ու պատ վոգ րե րի,  

պարգև նե րի և  կո չում նե րի․ ցա վոք՝ եր բեմն հետ մա հու։

 Մեր զո հե րի մա սին մենք լույս ենք ըն ծա յել« Ա պա գա բժշկիե հա տուկ թո ղար կու մը։ 
Այ սօր խոս քը նրանց մա սին է, ով քեր մար տա դաշ տից ու հոս պի տալ նե րից 

վե րա դար ձել են՝ պատ վով կա տա րած ի րենց պարտ քը հայ րե նի քի առջև։

Սպիտակ բանակի
մարտիկները
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Սպիտակ բանակի
մարտիկները
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Սպիտակ բանակի
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Սպիտակ բանակի
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Սպիտակ բանակի
մարտիկները
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According to the established tradition, every year representatives of the 
education sector congratulate each other on the occasion of the beginning 
of the school year. 
Over the past year and a half because of coronavirus, under the condi-

tions of  hybrid educational process this year ,undoubtedly,  is the Day of 
Knowledge and Education , a day of joy and  a bright future.
Despite the difficulties of the past year, I am sure that you will be more 

demanding  for your right  to  receive your medical education by this for-
mat  as for a doctor the practical skills and knowledge is of utmost im-
portance.
Us, who are responsible for the field of education and medicine, will 

spare no effort to ensure that in the 100-year-old forge of doctors, educa-
tion will be carried out in accordance with international standards, age-
old traditions preserved in the hearth of education.
Dear future doctors, students, I wish you great success, energy to be-

come the participants of  a number of projects mentioned,right from the 
beginning of your educational process.

ARMEN MURADYAN 
YSMU rector

THE IMPORTANCE OF KNOWLEDGE AND 
PRACTICAL SKILLS FOR A DOCTOR
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The Indian graduates of 2021 had a meeting with YSMU 
Rector Armen Muradyan, Vice rector for International 
Partnerships and External Affairs Yervand Sahakyan and 
the Dean of International Studies Gayaneh Avetisyan.

The president of Council of International Students Siva 
Shakthi Veeraswamy expressed his gratitude from be-
half of all graduates for the 6- year educational process. 
As mentioned the Indian students entered YSMU with 
dreams and aims.

"Having received the support of the YSMU Student 
Council, the Indians have  organized and taken part in 
a number of educational, cultural, programs of YSMU.", 
the student noted.

Highly appreciating the upgrades realized during their 
studies the Indian students expressed their gratitude to 
the board of YSMU mentioning that they were proud to 
be the graduates of a 100-year-old university.

YSMU Rector Armen Muradyan congratulated the In-
dian students on successful graduation and on receiving 
the doctor’s specialization and wished them all the best.

YSMU HAS 85 INDIAN 
GRADUATES

Education



Yerevan Medical University presents initial results 
of COVID-19 investigations that have been carried 
out since May 2020 at the university by specialists: 
young researchers, clinical residents, together with 
students, around 1500 COVID-19 carrier’s testing 
was obtained, along with 8000 tests: 4000N, 4000S. 
The participants of the investigation were being 
watched one year every month, and are still being 
assessed. The study exceeded National population 
average level, during some months it even reached 
the national population level.

The result showed that COVID-19 really is a new 
coronavirus infection. In 6-7% of cases, antibodies 
are not present. The antibodies stay for around 1 
year in carriers. 12 cases are known when antibod-
ies are not present, and 16 late results.

 1 case is present, when the person got infect-
ed while having antibodies present in the organism. 
The individual’s pattern of antibody changes in the 
body is bell-shaped: individually-dependent antibody 
change has various forms of expression. An analy-
sis is being carried out to find out connection with 
these differences; the target is age and the stage. 
During the post-COVID period, cerebral changes af-
ter having the disease are being studied, which are 
mainly expressed by memory impairment, inatten-

tiveness, depression with phenomena. The influence 
of COVID-19 on the development of neurodegen-
erative diseases is being investigated: Alzheimer's, 
Parkinson's, as well as some autoimmune diseases, 
for example, multiple sclerosis. Rejuvenation is be-
ing hypothesized. 190 cured patients went through 
the testing of smell and taste at least three times. 
It is now being clarified whether it is because of pe-
ripheral pathologic damage, or central. The effect 
of COVID-19 on children’s nervous system is being 
investigated. University’s specialists are currently 
conducting research to identify the mechanisms of 
changes stated above. 

COVID RELATED INITIAL RESULTS 
CARRIED OUT BY YSMU

In the field of pediatric cancer and blood disorders, renowned pedia-
trician Lawrence Faulkner visits Yerevan State Medical University named 
after Mkhitar Herrasti. Cure2Children Medical Advisory Board Founda-
tion’s coordinator of Pediatric Hematology-Oncology and a specialist in 
stem cell transplantation is a citizen of two European countries-Italy and 
the UK. In addition, Lawrence Faulkner is a member of Pediatric Oncolo-
gy International Company, American Hematology Company and Clinical 
Oncology in the USA.

 It is noteworthy that well-known pediatrician about a month ago was 
a direct participant in the transplantation of Bone marrow Allogen, per-
formed in Armenia for the first time. The transplantation was carried out 
Hematology Clinic after R. H. Yolyan. 

RENOWNED PEDIATRICIAN 
LAWRENCE FAULKNER IS A VISITING 

PROFESSOR AT YSMU
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YSMU Rector Armen Muradyan met 
Boston Professor, member of the Arme-
nian-American Medical Union, "Tufts" 
Clinical University, USA, Advance Arme-
nia Foundation Representative Anush Sa-
hakyan, who arrived in Armenia.

Along with not being a graduate of YSMU 
and living abroad for 31 years, our com-
patriot is constantly in touch with her Ar-
menian colleagues and the great goal is to 
contribute to the 100-year medical forging, 
the implementation of new programs at 
her native country. 

Armen Muradyan, greeting the guest’s 
initiative mindset, mentioned that YSMU is 
open for cooperation in academic, clinical, 
scientific and social spheres. 

Rector mentioned that academic pro-
grams are going to be in cooperation such as the 
improvement  of library’s net. 

The head of the university referenced to analy-
sis programs done by Armenian students learning 
abroad, retraining, the ability to conduct changing 
programs, mentioning the importance of bringing 
those to usage in Armenia after returning. 

The founder of “Health for Armenia Initiative” 
mentioned that the purpose of this visit is to value 
the needs of healthcare area, starting from medi-
cal education to medical care. 

We need to mention that Anush Sahakyan got 
her medical education in New York, got her clin-
ical residency in Boston, also has a public health 
Master's degree and IT master’s educational de-
grees. In the near future, atn the end of September during the

expected period of visit, our guest will conduct a lecture for our 
future doctors and colleagues by speaking about national health-
care topics, including the importance of getting vaccinated.

THE CHANCE OF INVESTING 
INTO NEW MEDICAL PROJECTS 

HAS BEEN DISCUSSED

Science
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YSMU Syrian-Armenian graduate Ani Kirakosyan has clearly de-
cided to live and work only in her homeland - Armenia. She is a 
future dermatologist.

24-years-old Ani was born in Aleppo. After completing high 
school, Ani moved to Armenia in 2014. “Our family has a back-
ground in medicine and since  my childhood I wanted to 
become a doctor to contribute to a healthier and stron-
ger society. When I decided to enter the medical field 
and become a doctor, my whole family supported me, 
especially my mom who endlessly didn’t miss a chance 
to provide me with all the needed support, love and en-
couragement throughout the past 6 years”, she tells.

Today, after completing these 6 years of studying medicine 
at Yerevan State Medical University, Ani is 100% confident and 
content of the step she took, especially after living 2 years of an 
unprecedented pandemic of COVID-19 where the world turned 
upside down and our lives changed drastically whether directly 
or indirectly affected by it.

“I chose to follow my dream and become a doc-
tor and where there is a better place to follow my 
dream than my motherland Armenia, specifically 
Yerevan State Medical University that gave some 
of the greatest doctors who are saving lives all 
around the world”, she emphasizes.

The start of her journey in Yerevan was challenging. “I 
was away from my family and close friends; how-
ever, it was only a matter of some weeks that I 
felt at home and had a sense of belonging. I start-
ed making friends who then became my family”, 
Ani adds.

With all the knowledge and learnings, she has today, 
she is very confident and happy of her decision to study 
at YSMU in Armenia and wouldn’t have changed it if she 
had the chance to.

“I would love to stay and work in Armenia and serve my coun-
try. One of the things I want to achieve is to initiate a health 
insurance base along with my colleagues and the respective 
entities in the country to provide the care needed to anyone 
and everyone who needs the right medical assistance”, Ani says. 
She learnt work ethics from her professors. “Work ethics is the most 
important quality for doctor. Along with that, kindness, mod-
esty and a strong will are important factors to succeed as a 
doctor. Needless to say, keeping ourselves updated with what 
is new and advanced in the medical field is crucial for us - doc-
tors to treat our patients efficiently and effectively. My advice 
to future doctors is to be committed to their jobs keeping the 
patient your number one priority. The journey will not be easy, 
you will have stressful and challenging days but it will pay off 
eventually”, Ani concludes.

SYRIAN-ARMENIAN FUTURE 
DERMATOLOGIST IMAGINES 

HIS CAREER  ONLY IN ARMENIA



Student's Corner

Falak Ansari is a sixth year student of the Faculty of General 
Medicine at Yerevan State Medical University after Mkhitar Her-
atsi. Upon her graduation she wishes to study Gynecology and 
specialize in women’s reproductive health.

The 24-year-old future doctor was born and raised in Ambika-
pur, Chattisgarh, India.

“Throughout my schooling years I was into a bunch 
of co-curricular activities like calligraphy and folk danc-
es (bharatnatyam).  4th grade onwards I was awarded 
each year from National Cadet Corps till 12th grade but 
then I had to focus on higher studies so I discontinued 
it”, she tells.

From childhood Falak was fascinated by the profession and 
the discipline of a doctor. “The work ethic and effort these 
noblemen would put behind their patients was 
something I idolized to follow through when I 
grew old. Now in a traditional sense a student who 
chooses medicine for their higher studies, is con-
sidered a full-on book worm, but I ran 200m track 
and won multiple awards in state level divisions. if 
that wasn’t enough, I have competed in long jump 
as well, to mention a few of the athletic disciplines 
I was fond of and have followed through”, Falak 
says.

While she was picking a university outside of India, 
YSMU was her first choice because of its rank amongst 
other renowned medical schools in the world. “The ed-
ucation system in this university, the care and at-
tention teachers attend their students with is un-
paralleled to any educational institution for higher studies 
I have ever heard of. All the alumnus from this university, 
I had the opportunity to talk to, shared nothing but beau-
tifully cherished memories, rushing through the corridors 
of dean’s building to the golden day of their graduation 
from the university. Truly reflecting back on my sophomore 
years, I can say it with true love and a deep admiration, in 
no time I found Yerevan to be my second home away from 
the true one”, Falak adds.

Yerevan, according to her, has proved itself to be the safest city 
for women. “That was one of my biggest concerns while 
picking a country to study in outside the comfort and safety 
of my hometown. The warmth with which Armenian peo-
ple welcome tourists and students to their country is truly 
heartwarming”, she adds.

For someone who considers to follow this life - this discipline of 
medicine, Falak advices to be calm and patient at all times. “Be-
ing punctual and respectful goes a long way in this profes-
sion”, she concludes.

DISCIPLINE AND PUNCTUALITY 
ARE A PRIORITY FOR THE 
INDIAN FUTURE DOCTOR
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Director of Sibley Memorial Urologic Oncology Hospital at 
prestigious Johns Hopkins University, Assistant Professor of 
Urology, Doctor Armine Smith is a Visiting Professor of Ye-
revan State Medical University. We talked to our compatriot, a 
leading specialist, who has made significant achievements in 
the United States, about the choice of profession, as well as 
the challenges and advantages encountered on the way to the 
world of medicine.

- First, let us start with your decision to become a 
doctor. How did it happen? Was that your dream?

I always liked helping others and solving problems, but I 
attribute my choice of the profession to my sister. She was at-
tending medical school when I was a kid, and I was very drawn 
to her medical books. When the time came to pick a career, I 
followed her footsteps and never since regretted my choice.

 - What kind of difficulties can you mention in the pro-
fession of a doctor?

The biggest issue is the inability to be completely off work. I get and answer 
calls and emails at all times of the day and on the weekends, which takes 
away from my time spent with family. Additionally, as the medicine became 
more complex, we have become more heavily dependent on administrators 
and legislators, which takes away the independence of medical profession.

- What privileges do you enjoy being a doctor?
As doctors we have the privilege of having the trust of human life placed 

in our hands, and there is nothing else that is comparable to this feeling. To 
hear patients, confide in me and for me to try to solve the problem of their ill-
ness in the effort to improve and prolong their life is my ultimate gratification. 

- Please, tell a little bit about your career ladder.
My career ladder is a bit convoluted, because I started medical training in 

Armenia, then moved to the USA, where I had to start all over. I went to 
English language school, then community college, then university and then 
ultimately medical school and residency in urology. After residence I did a 
3-year fellowship in urologic oncology and finally settled down at Johns Hop-
kins University accepting a faculty position here.

- Do you manage to relax? What are your hobbies?
Unfortunately, the time to relax is sparse, but I manage to use this time to 

run and do mixed martial arts. I also find cooking very relaxing.
- Could you tell a little bitabout your family?
I have a husband and a pre-teen daughter. We try our best to allocate time 

for family activities on the weekends. In the winter we go skiing and in the 
summer we usually play outdoor sports, hike and swim.

- What do you miss from your homeland?
Most of all I miss the Armenian people. Other things that I remember from 

my childhood are the incredibly tasty fruits and vegetables. There are no 
apricots or tomatoes anywhere else in the world that come close to those in 
Armenia.

- Are you planning to visit Armenia in the future?
When the travel becomes safe again, I will most definitely travel to Armenia 

again.
- As an experienced doctor with a rich professional path, what 

advice would you give to your future colleagues?
My advice is to follow your heart. If you are passionate about something in 

your life, you will be good at it. I have witnessed many colleagues drop out 
of the profession because they went into it for wrong reasons and were not 
prepared to deal with the challenges of practicing medicine.

MEDICINE DEMANDS TO BE 
READY FOR CHALLENGES



Interview

Our compatriot, Yerevan State Medical University Visiting Pro-
fessor Talin Babikian is Neuropsychologist, Associate Clinical 
Professor at the Division of Child & Adolescent Psychiatry at the 
University of California, Los Angeles (UCLA), Associate Director, 
UCLA Steve Tisch BrainSPORT Program. The autobiography of 
a famous clinical neuropsychologist is more than 20 pages. Dr. 
Babikian is the author of numerous books, publications, presen-
tations and articles.

- Let us start with your decision to become a doctor. 
How did it happen? Was that your dream?

I had many dreams growing up, I was very curious about 
journalism because I saw it as an opportunity to travel around 
the world. I also fantasized about being an astronaut because it 
seemed like the ultimate adventure to travel in space. I pursued 
several interests academically, and one door opened the next, so 
I would say I landed in my present profession following interests 
and callings rather than a childhood dream.

- What kind of difficulties can you mention in the profession of a doctor?
Interesting question, I don’t see them as difficulties but more challenges – this includes 

cultivating a balanced life that incorporates time with family, hobbies, and taking care of 
my own well-being and mental health. We have to take care of ourselves first so that we 
can be present for our loved ones.

- What privileges do you enjoy being a doctor?
It is one of the most satisfying experiences in life for me when I feel like I have been 

helpful to a child by helping their family, teachers, or clinicians understand them better.
- Do you manage to relax? What are your hobbies?
I love spending time with my boys. I live close to the Pacific Ocean so I visit the ocean 

every chance I get. I also compete in sailboat races – when I’m on the water, I feel like I’m 
aligned mentally, physically, and spiritually. This summer I will be on one of the US teams 
competing in an international race, and I’m very excited!

- Please, tell a little bit about your family.
I have two young boys, ages 11 and 14, who light up my life. I learn from them all the 

time about kindness and gratitude - they give me hope for the future!
- How would you describe the sphere of medicine in Armenia?
There are some amazingly talented and devoted clinicians who are passionate about 

their life’s work – they help their patients even if the infrastructure they work within is 
challenging.

- Have you been to Armenia?
Yes, many times, first in 1997 as an intern, and more recently in 2019 with my family, 

and several times in between for work and for pleasure.
- What do you miss from your homeland?
The sense of belonging. I was born in Iran to an Armenian family and moved to the Unit-

ed States after the Iranian revolution in the 70’s. For as long as I can remember, I’ve been 
an immigrant and making someone else’s homeland mine. Armenia is different. Everyone 
feels like family – brothers and sisters from a different set of parents.

- Are you planning to visit Armenia in the future?
Yes, I hope to return regularly, with my family.
- As an experienced doctor with a rich professional path, what advice would 

you give to your future colleagues?
Don’t focus on the title of the profession and don’t chase money or prestige. These pur-

suits may help you find a job but they will not ultimately lead you to your life’s passion. 
Follow your curiosities, follow what excites you, your passions are the voice of your soul, 
they’ll never lead you astray!

YSMU VISITING PROFESSOR 
ADVISES FUTURE DOCTORS TO 
FOLLOW THEIR CURIOSITIES




